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Transparenla are rolul de a preveni acgiunile care ameninld integritatea

publicd qi de a evalua perlbrman{a administraliei publice locale -l-tansparen{a

activitalii adnrinistraliei publice locale constituie reguli in toate etapele 5i

proceduriJe (premergdtoare, concomitente 9i ulterioare) deciziei administrative,

confidenlialitatea tiind exceplia care se limiteazi la informalia stabilitd prin lege

datoritd nevoii protejdrii unor interese specifice domeniului siguranlei publice,

prevenirii infracliunilor, protejirii monezii gi a creditului, a intimitdl
Conceptul de transparenle decizional6 vine sA susfind colaborarea tot mar

stransd intre cet6jeni gi/sau instituliile Iegal constituite Pe de o pafie 9i instjtulii
publice ccntrale qi/sau locale, pe de alt6 pafie. Doar aga deciziile de interes

public sunt lua1e intr-un mod cdt se poate de deschis gi aptopiat ceti{enilor.
Transparenla db persoanelor interesate posibilitatea de a parlicipa activ la
procesul de luare a deciziilor gi garanteazd legitimitatea institutiilor publice,

sporindu-le rispunderea gi efioacitatea, dar, mai ales, susfine principiile
democrafiei qi contribuie la respectarea drepturilor fi'rndamentale ale omului

intr-o institulie publicd, desfigurarea activitilii in limita standardelor

prevdzute de Legea 5212003 presupune accesul publicului 1a procesul de luare a

deciziilor simultan cu menlinerea operativitdtii procesulLri de consultare publicd
Obligaliile instituite prin Legea nr. 5212003 au fost respectate de catre

Primdria Municipiului Lugoj atat in etapa de elaborare a proiectelor de hotdrAri

cLr caracter normativ, cat !i in cea de asigurare a parlicipirii cetS{enilor Ia

procesul de luare a deciziilor administrative. ln aplicarea prevederilor acestei

lcgt Primdria Municipiului Lugoj a Ltmdrrt in anul 2011 sporirea gradului de

responsabilitate a administraliei publice falE de cetdtean, falb de asocia{iile legal

constituite ale acestora, ca beneficiari ai deciziei adl.rinistrative gi a urnr6rit

incurajarea cetilenilor la pafiiciparea activd la procesul decizional.
Proiectele de hotdrArj cu caracter nomativ au fost publicate in ziarul

"Monitorul de Lagoj" , edilar de Primdria Municipiului Local 5i Consiliul Local
al Municipiului Lugo.j, care a adus un apoft la asigurarea transparenlei in Iuarea

dcciziilor de interes public, fiind editat lunar in 10.000 de exemplare 9i distribuit
grdtuil celalenilor in cutiile poptale.

in cursul anului 20ll au fost aduse la cuno$tinla publicd urrrrdtoarele

proiecte de hotirdri:
. Modifrcarea tarifelor practicate de S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj la

sewiciul public de alimentare cu apd potabild.;
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. Stabilirea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru anul

2011;
. Stabilirea tarifelor minime de inchiriere pentru spaliile cu alt6 destinatie

decdt cea de locuinl6 9i terenuri pentru anul 2011;
. Aprobarea bugetului local pe anul 201 I ;
. Aprobarea agendei ac{iunilor sportive pe anul 2011, propuse pentru a fi

cofinanlate din bugetul local Capitolul 67.02 - "Cultur6, recreere 6i religie",
Subcapitolul 05.01 "Acgiuni spodive".;

. Acordarea scutirii de la plata chiriei unitililor proteiate care delin

autorizalii de t'unc{ionare qi igi desfiqoard activitatea in raza adninistrativi a

municipiului Lugoj;
. Stabilirea costului mediu lunar de intrelinere pentru persoanele varstnice

inslitLrlionalizate Ja Cdminul pentru persoane vdrstnice;
. Stabilirea cuantun.tului aJocaJiei zilnice de hrand pentru beneliciarii

Centrului comunital de sprijin pen1ru prevenirea abandonului gcolar din

lvrcgufl.;
. Aprobarea agendei ac{iunilor cultural - educative pe anul 201 I , propuse

pentru a fi cofinantate din bugetul local;
. Completarea Flotir6rii Consiliului Local nr. 157 din 30 09.2010 privind

avizarea taxelor qi tarif'elor practicate de unitalile inv6l6nantului preuniversitar

de stat, pentru anul gcolar 20 I 0 - 201 I ;
. Aprobarea suspendirii activitalii secliei de handbal a Clubului Sportiv

Municipal Lugoj;
. Acordarea scutirii de la plata dobdnzilor gi majoririlor de jntrrziere,

persoanelor fizice care achi6 integral p6nd la data de 30 09 2011 debitele

restante, inclusiv amenzile contravengionale existente in sold;
. Constituirea Comisiei locale de ordine publicd a municipiului Lugoj 9i

aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare;
. Aprobarea Regulamentului de acordare a burselor municipale elevilor

din qcolile qi liceele din municipiul Lugoj;
. Modificarea Anexei nr. 2 la HotdrArea Consiliului Local nr' 148 din

27.05.2009 privind aprobarea Regulilor generale privind conditiile de

func!ionare a unitAtjlor de comer! Si prestfui servicii pe raza municipiului Lugoj;
. Aprobarea Planului de analiz6 6i acoperire a riscurilor in Municipiul

Lugoj;
. Stabilirea impozitelor 6i taxelor locale in municipiul Lugoj pentru anul

fiscal 20121
. Aprobarea taxei speciale pentru procedum deslacerii cdsdtoriei prin

divorf pe cale administrativi;
. Aprobarea metodologiei de acordare a unor presta{ii sociale sub fbmd

de "tichete sociale" pentru persoanele vArstnice de pe raza municipiului Lugoj;
. Modificarea gi completarea Hot6rdrii Consiliului Local nr. 168 din

27.12.2008 privind acordarea diplomei 6i premiului de fidelitate pentru

cuplurile din Municipiul Lugoj, care au implinit 50 de ani de cisnicie
neintrerupta, precum ;i a diplomei de excelenli gi a premiului pentru persoane

cu vArsti venerabili, in etate de peste 90 de ani;



. Moclificarea Hotararii Consilju'tui Lo.ut nr' 40 din 14 02 2011 privind

aprobarea agendei acliunilor spofiive pe anul 2011, propuse pentru a fi
cofinanlate din bugetul local Capitolul 67.02 "Culturd, recreere ;i religie",
Subcapitolul 05.01 "Ac{iuni sportive"

. Aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea

sau revizuirea planurilor de urbanism gi atrenajarea teritoriului
. Modificarea Regulamentului privind publicitatea stradald ir municipiul

Lugoj,aprobat prin Hotdr6rea Consiliului Local nr. 131 din 29 06.2006
. Aprobarea Regulamentului penbar stabilirea nretodologiei cadru de

repafiizare a terenutilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul

acordat tir.rerilor pentru construirea unei locuinfe proprietate personald
. incheierea inlelegerii de Cooperare intre municipiul Lugoj din judepl

Timiq, Romdnia gi municipalitatea Kriva Palanka din Republica Macedonia
. incheierea inlelegerii de Cooperare intre municipiul Lugol din judepl

Timiq, Romdnia gi municipalitatea Corint din Grecia
. Avizarea taxelor gi larif'elor practicate de unitd-tile invdtdmantului

preuniversitar de stat, pentru anul qcolar 2011 2012
. Modificarea hotirdrii Consiliuluj Local nr. 62 din 31 03.2011 privind

acordarea scutirii de la plata dobdnzilor gi n.rajordrilol de intdrziere, persoanelor

fizice care achitd integral pdnd la data de 30.09.2011 debitele restante, inclusiv

amenzile conttavenlionale existente in sold
. Completarea Anexei la Hotdrarea Consiliului Local nr. 174 din

29.09.2011 privind avizarea taxelor 9i tarilelor practicate de unitdtile
invdjdmantului preuniversitar de stat, pentm anul qcolar 2011 2012

. Stabilirea taxelor qi tarifelor practicate de Servjciului public deslacere,

pie1e, tdrguri qi oboare pentru anul 2012
. Aprobarea Regulamentului de intervenfie privind misuri de creqtere a

calitdlii arhitectural - alrbientale a clidirilor din municipiLrl Lugoj
. Stabilirea ta t'elor minime de inchiriere pentru spa{iile cu alta destinatie

decAt cea de locuinli qi terenuri pentru anul 2012.
. Stabilirea tarilelor minime de concesionare a terenurilor pentru anul

20t2.
in cadrul procedurilot de elaborare a proiectelor de acte normative toate

documentele de fundamentare a proiectelor de hotdrdri cu caracter normatlv au

fost aduse spre cunostinla cetdJenilor. S-au publicat anunturi ref'eritoare la

accste acliunj pe site-ul propriu, au fbst puse la dispozi{ia publicului la sediui

institutiei, fiind ali;ate intr-un spaliu accesibil publicului 9i au fbst lranstnise

snre oublicare.- 
in cursul anului 2011 au avut loc 22 sedinte ale Consiliului Local, 12

ordinare. 8 extraordinare, una festivi pu una solemn6, toate tiind gedinle

publice, accesul cetdlenilor nefi ind restdclionat.
Pubiicarea sedinlelor consiliului local a lost asigurati prin afigarea

dispoziliilor de convocare la avizt'er, pe site-r"rl instituliei $i au lbst date

publicitdtii pdn intenr.rediul mass mediei locale.
Textul integral a1 dispozitiei de convocare a iedinlei, cuprinde ordinea de

zi, locul, data pi ora desfiEurdrii gedinlei. De asemenea, in cadrul iedinlelor
Consiliului Local s-a <lat cuvAntul tuturor celor care au solicitat sd i;i erprime
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opiniile in 1a{a consilierilor locali cu privire Ja proiectele de hotirAri insorise pe

ordinea de zi.
in ceea ce priveEte publicitatea minutelor gedin{elor Consiliului Local,

acesta a fost asigurati in confornitate cu afi. 10 din Legea ru 5212003, prin
afiqare Ia avizier qi pe site-ul institutiei.

in anul 2011 la sedintele in care au fost luate decizii au fost in
permanenJd reprezentanfi ai mass-mediei locale iar in afara acestora au fiost

prezenli in medie 30 de persoane.

In cursul anului 2011 a avut loc o dezbatere publicd, care a tbst

organizate la iniliativa Primarului Municipiului Lugoj avAnd ca temA proiectul
de buget pe anul 2011.

Paticiparea persoanelor interesate la lucrdrile gedinlelor publice s-a

asigurat cu respectarea urmdtoarelor condilii: anunlul cuprinzAnd data, ora $i
locul de deslEgurare a gedinlei sau a dezbaterii publice, a fost adus la cunoqtinta

oelor interesati prin afi9are la sediul instituliei, publicarea pe site-ul propriu,
publicarea in presa locald, accesul in sala de qedinle nefiind restriolionat.

in cursul anului 2011 au fost adoptate 260 de hotir6ri ale Consiliului
Local al Municipiului Lugoj, toate acestea fiind ahgate pe site - ul instituiiei,
pcntru a putea fi consultate de cethlenii municipiului gi alte persoane interesste.

in cursul anului 2011 nu au fost inregistrate recomanddri, sugeslii sau

opinii cu privire la proiectele de acte nonlative aduse la cunoEtinla cetatenilor.
Autoritatea publici, in amrl 2011, nu a fbst actionatd in justilie pentru

nerespectarea prezentei legi.


