JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA MUNICIPIULUI DEVA

R A P O R T - 2021
privind aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică

Transparența decizională în administrația publică, a dat posibilitatea cetățenilor fiecărei
unități teritorial - administrative să se implice în procesul de luare a deciziilor administrative și
în procesul de elaborare a actelor normative.
Astfel persoanele pot participa fie individual, în calitatea lor de cetățeni, fie organizați
în ceea ce legea numește "asociații legal constituite", fără deosebire de rasă, naționalitate,
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială, la
luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.
Primăria municipiului Deva, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte
normative a publicat anunțuri referitoare la aceasta acțiune în site-ul propriu, prin afișare la
sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, le-a transmis către mass-media locală, după
caz.
În acest sens s-a efectuat publicitatea cu privire la elaborarea următoarelor proiecte de
hotărâri cu caracter normativ:
1. Stabilirea tarifelor pentru închirierea terenurilor de sport aflate în administrarea
Clubului Sportiv municipal Deva;
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a activităţii de voluntariat din
cadrul Direcției de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică,
subordonată Consiliului local al municipiului Deva;
3. Acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea și realizarea de noi investiţii cu capital
privat şi crearea de noi locuri de muncă în municipiul Deva;
4. Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrare, evidența și radierea
vehiculelor care se înregistrează la Primăria municipiului Deva;
5. Aprobarea acordării de beneficii sociale, sub formă de tichete sociale, pentru acoperirea parțială
a cheltuielilor privind achiziționarea de centrale termice individuale pentru persoanele
singure/familiile din municipiul Deva, racordate la sistemul centralizat de termoficare, care au
venit net/lună/membru de familie de până la nivelul salariului minim net pe țară;
6. Aprobarea Statutului municipiului Deva;
7. Aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al

municipiului Deva;
8. Aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a ,,Certificatului de
Atestare a Edificării/Extinderii/Radierii Construcţiilor” de pe raza administrativ
teritorială a municipiului Deva, localitatea componentă Sântuhalm, satele aparţinătoare
Cristur, Bârcea Mică şi Archia;
9. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.160/2018 privind
reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor
staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al
municipiului Deva, cu modificările ulterioare;
10. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 în
municipiul Deva;

11. Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici
beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și
aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare și încasare a taxei speciale de
salubrizare în municipiul Deva;
12. Aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice pe
domeniul public al municipiului Deva;
13. Studiul de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul
sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara;
Având în vedere că activitatea administrației publice locale s-a desfășurat fără
întreruperi, cu respectarea prevederilor legale și cu respectarea prevederilor Legii nr.55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
ședințele organizate au fost desfășurate atât în sala de ședințe cât și on-line în sistem de
videoconferință. Procesele verbale ale ședințelor de consiliu organizate în anul 2021 au fost
afișate pe site-ul instituției.
Ordinea de zi a fiecărei ședințe, inclusiv ora și data, s-au afișat pe site-ul instituției și au
fost transmise mass-mediei.
Statistic activitatea instituției, privind aplicarea și respectarea prevederilor Legii
nr.52/2003, se prezintă astfel:
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1.Numărul proiectelor de acte normative A1
adoptate în 2021

11

2. Numărul proiectelor de acte normative care
au fost anunţate în mod public:

13

A2

Dintre acestea, au fost anuntate în mod public:

13

a. pe site-ul propriu

A2_1

13

b. prin afisare la sediul propriu

A2_2

13

c. prin mass-media

A2_3

12

3. Numărul de cereri primite pentru A3
furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de
acte normative
Din care, solicitate de:
a. Persoane fizice
b. asociatii de afaceri sau alte asociaţii legal
constituite

-

A3_1

-

A3_2

-

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor A4
fizice care au depus o cerere pentru primirea
informaţiilor referitoare la proiectul de act
normativ

-

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor A5
de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

-

6. Numărul persoanelor responsabile pentru A6
relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate
7. Numărul total al recomandarilor primite

2

A7

-

8. Numarul total al recomandărilor incluse în A8
proiectele de acte normative
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea
A9
asociaţiilor legal constituite

-

10. Numărul proiectelor de acte normative A10
adoptate în anul 2021 fără a fi obligatorie
dezbaterea publică a acestora(au fost adoptate în
procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le
exceptează de la aplicarea Legii nr.52/2003,
conform art.5)

1

-

B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite B1
de instituţiile publice)

22

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu

B2_1

22

b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

22

c. mass-media

B2_3

22

3. Numărul estimat al persoanelor care au B3
participat efectiv la şedinţele publice(exclusiv
funcţionarii)

50

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în
prezenţa mass-media

13

B4

5. Numărul total al observaţiilor şi B5
recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor
publice

-

6. Numărul total al recomandărilor incluse în
deciziile luate

-

B6

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului
a. informaţii exceptate

B7_1

Nu a fost cazul

b. vot secret

B7_2

Nu a fost cazul

c. alte motive (care ?)

B7_3

Nu a fost cazul

8. Numărul total al proceselor verbale(minuta) B8
şedinţelor publice

22

9. Numărul proceselor verbale(minuta) făcute B9
publice

22

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2021
10. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind
transparenţa decizională intentate administraţiei publice
a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

Nu a fost cazul

b. rezolvate favorabil instituției

C1_2

Nu a fost cazul

c. în curs de soluţionare

C1_3

Nu a fost cazul

Activitatea decizională a autorităților publice a fost transparentă și se poate aprecia că
Legea transparenței decizionale în administrația publică a fost receptată corect la nivelul
administrației publice locale.
Primăria municipiului Deva acționează în continuare pentru informarea și consultarea
cetățenilor și a asociațiilor legal constituite asupra unor probleme de interes public, astfel încât
acestea să participe activ în procesul de luare a deciziilor de către autoritatea publică.

