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RAPORT ANUAL
PRIVIND APLICAREA LEGII NR.52/2003, PRIVIND TRANSPARENȚA
DECIZIONALĂ PE ANUL 2021, LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE EXISTENTE ÎN COMUNA OȘORHEI
Potrivit prevederilor Legii nr.52/2003,
privind transparența
decizională în administrația publică, la nivelul Primăriei și Consiliului Local
Oșorhei s-au stabilit reguli procedurale aplicabile pentru asigurarea
transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale
și locale, alese sau numite, precum și ale altor instituții publice, care utilizează
resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și
asociațiile legal constituite ale acestora.
Transparența decizională în cadrul administrației publice are drept scop
sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean,
ca beneficiar al deciziei administrative, să stimuleze participarea activă a
cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de
elaborare a actelor administrative precum și să sporească gradul de
transparență la nivelul întregii administrații publice.
Principiile care stau la baza acestei legi sunt: informarea în prealabil, din
oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie
dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și
asupra proiectelor de acte normative, consultarea cetățenilor și a asociațiilor
legal constituite, la inițiativa autorităților publice în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative, participarea activă a cetățenilor la luarea
deciziilor administrative și în procesul de elaborare de acte normative, în
condițiile legii.
Asigurarea respectării prevederilor Legii nr.52/2003, s-a făcut prin
desemnarea unei persoane responsabilă pentru relația cu societatea civilă din
cadrul Primăriei comunei Oșorhei, sub coordonarea secretarului comunei.
De remarcat că activitățile prevăzute de legea menționată anterior, au
fost desfășurate în bune condiții și în conformitate cu dispozițiile legii.
În conformitate cu dispozițiile prevăzute la art.12 alin.1. din Legea
nr.52/2003, anual se întocmește un raport privind transparența decizională în
administrația publică la nivel de autoritate, care este afișat la sediul instiuției și
pe pagina de internet.

În temeiul acestui act normativ, Primăria comunei Oșorhei face publice
proiectele de hotărâri ce urmează a fi dezbătute în ședințele Consiliului Local
și care au caacter normativ, la care au acces toți cetățenii interesați.
Proiectul bugetului local al comunei Oșorhei pentru anul 2021, a fost adus
la cunoștință publică în termene și condițiile prevăzute de Legea nr.273/2006,
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
În anul 2021, Consiliul Local al comunei Oșorhei a supus procedurii sus
amintite un număr de 110 de proiecte de hotărâri de interes pentru comunitatea
locală, care au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei.
Consiliul local al comunei Oșorhei, s-a întrunit în cursul anului 2021
în: 12 sedințe ordinare și o ședință extraordinară convocată de îndată,
fiind adoptate un număr de 183 hotărâri.
Dispozițiile primarului de convocare a ședințelor Consiliului Local au fost
aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.
Deși Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația
publică, actualizată, reglemetează dreptul cetățenilor de aparticippa la luarea
deciziilor administrative prin trimiterea în scris de propuneri, sugestii și opinii cu
valoare de recomandare privind un anume proiect de hotărâre, nu au fost
înregistrate recomandări în acest sens.
Datele centralizate referitoare la evaluarea implementării Legii nr.52/3003,
sunt prevăzute în anexa la prezentul Raport.
-

-

În condițiile prevăzute la lit.a din art.12. nu au existat recomandări
incluse în proiectele de acte normative și nici în conținutul deciziilor
luate.
Autoritatea publică nu a fost acționată în justiție pentru nerespectarea
prevederilor Legii nr.52/2003
La nivelul comunei nu exista asociații legal constituite
Toate ședințele Consiliului local în anul 2021, au fost publice și nu au
fost cazuri în care membrii consiliului local au hotărât ca ședințele să se
desfășoare „cu ușile închise”.

Conform art.10 din lege, au fost întocmite procese-verbale de ședință în
care au fost consemnate rezultatele dezbaterilor tuturor ședințelor de consiliu,
care au fost făcute publice prin afișare la sediul instituției.
Conducerea instituției va avea în vedere pentru viitor alte metode de
eficientizare a acestui proces de stimulare a participării active a cetățenilor în
procesul de luare a deciziilor administrative precum și în procesul de elaborare
a actelor administrative, respectând totodată gradul de transparență la nivel de
autoritate.

Prezentul Raport anual va fi adus la cunoștință tuturor celor interesați prin
afișare la sediul instituției.
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