
PRIMARIA ML]NICIPIULI]I LUGOJ
Serviciul administra{ie locald, juridic
Nr. ,'/, din o7 0l 2010

963lbl2lal15;
9. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal -.,Locurnle

l.ugoj" etapa I;

R.APORT Dtr ACTIVITATE
privind aplicarea Legii 5212003 privind transparenfa decizionali in

administra{ia publici in anul 2009

Asigurarea transparenlei decizionale in administralia publicd este

leglenentata de Legea 5212003. in aplicarea prevederilor acestei legi Primiria

M"unicipiului Lugoj i urmdrit in anul 2009 sporirea gradului de responsabilitate a

adminiitraliei publice fag de cet6fean, lafd de asocialiile legal constituite ale

acestora, ca beneficiari ai deciziei administrative

Prin legea transparen{ei se asiguri acccsui la actele normative sau Ia deciziile

de interes public in faza cle proiect, precum Ei consultarea 5i participarea publicului

la elaborarea actelor normative 5i la luarea dce5lor decizii

in caclrul procedurilor cle elaborare a proiecteJor de acte normatire':-au

publicat anunluri referitoare la aceste actiuni pe site-uJ proptiu, arr lost puse la

dispozilia puilicului la sediul instituliei fiind afiqate intr-un. spaliu accesibil'

publi"uiui si au transmise in presei locale, pentru ca cei interesati s6 poatd dispune

in scris recomanddri, sugestii, opinii cu privire Ia acestea

Astfel, in cursul anului 2009 au lbst a<luse Ia cunoqtinia publicd urmitoarele

proiecte de hotdrAri:' l. Aproborea Planului Urbanistic de Detalju -"I'ocuinl6 P+M str' l" Vuia'

FN - Lugoj - UTR 26 Lm - LOT A 1582/35/2";

2. Modificarea HotdrArii Consiliului Local ru 278 din 29 112007 privind

stabilirea costului mediu lunar de intrelinere, aprobarea contribuliei lunare de

inir"1in.r. clatorata de persoanele v6rstnice, lngrijite in cdmin 6i /sau de suslin6torii

legali, precum qi modalitalile de acoperire a costului mediu lunar de intreiinere;
- j. Stabitirea tarifelor minime de inchiriere pentru spa{iile cu alta destinalie

decdt cea de locuinli Ei terenuri pentru anul 2009;

4.stabilireatafifelorminimedeconcesionareatetenurilorpentruanul2009;
5. Stabilirea modaliti{ii de plata a taxei de redevenla in contmctcle de

concesiune;
6. Modificarea Hotildrii Consiliului Local nr' 208 din 27 09 2007 privind

aprobarea Regulamentului privind instituirea unor taxe speciale de utilizare a

bazelor sportiie Staclionul Tineretului 9i Sala de Spotl "Lavinia Milogovici";

7. iprobarea ten,ei cle proiectare pentru realizarea PUG municipiul Lugoj;

8. Atribuirea denumirii " Zeno Vancea" strdzii nou create' situata in

municipiul Lugoj, Cartierul Bocaei, inscrisd in C F 3598 L G, nr' top 9611962/2-

- str. Spinanlei Fn,
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10. Aprobarea Planului Urbanisti c Zonal - "Lotiziri 
- str' BuziaEului Fn

t"*tj';;"[[t;"rea 
Regulamentului privind mo<lul de executare a lucrdrilor de

interv;ii pe domeniul public al municipiului Lugoj;
"'- 'l;.'iiliit"areu 'Hotara'ii Co"'iiiutui loJui nr' 46 din 29 03 2001 privind

constatarea fi sancllonarea u'.t- l"pt"- lonnuuenJionaie in sectorul de gospodirie

.r."""ia iii"*,ivi, altele. dec6t.cele din sectorui de salubrizare;

13. Aprobarea ugtno"t u"ltu;iio' sporlive pe anul 2009' propuse pentru a fi

."1""ni",.-ii" buge"tul local i"pit"r-i 67 02 - "Cultur6' recreere 5i religie"'

Subcapitolul05 0l ''Actiuni toolt[lni*i. 
de Derariu -"Locuin!6 P+M - str'

14. AProbarea Planrrlui L

MdrigeEti nr. 14 - Lugoj";"'-T. 'aprobut.u" 
elun'lui Urbanistic de Detaliu "Locuin!6 P+lE - str'

Caransebe;ului nr. 57 - Lugoj";
il"il;;;;; pf,''iiii'utu*i'lc-Zonat - 1otizdri 

pentru locuinte - str'

UTR 23 Lm Lugoj;

Ei i"".to, locale itr municipiul Lugoj pentru anulStrugurilor, zona Poalele Viilor,
17. Stabilirea imPozitelor

fiscal 2010;
18. AProbarea

Lalelelor - Lugoj -UTR 16Lm";
24. Ajustarea tarifelor practicate

Planului de analizd 9i acoperire a riscurilor in Municipiul

t-"o"tn. 
infiinlarea Serviciului creqc in cadrul ?ilt:fiti. 9t Asistenla Sociald

Comunirara din srrbordinea Consiliului Local dl Munrcrprulur LugoJ:

20, Stabilirea niuet.tl"i arocuijei zilnice de hranS' a costului mediu lunar de

i"tr"fin"-" li " ""ntribuliei 
pdrinllor/reprezentanlilor legali 1a intrelinerea copiilor

i"'"];tif" O- cadrul oirecliei de Asistenld Social6 Comunitari - Serviciui Creqe -

Jinrutordin.u Consiliului Local al Vunicipiului Lugoll

21. Modificarea Hotdr6rii Consiliului Local nr' 39 din 24022005 privind

"pr"b;; 
' 
R;;;;entului de organizare ;i funcfionare al Direcliei de Asisten{i

SocialA Comunitar5;""''-'jZ.- 
ep."fr"tea Regulamentului serviciului de ilumjnat public pentru

municiPiu I LLrgoj;' "' 'ii. ettirrittea Planului Urbanistic Zonal "l'otiziri pentm locuinle - str'

de S.C. "Meridian 22" S.A Lugoj la ap6

potabilb 5i canalizare epurare;t"*" 
;:'A;;;tea Planului Urbanistic Zonal - "Lotizirri penftu locuinte - str'

Zorilor - Panselelor - Lugoj";,-*'^--ZO. 
intrqit." proi.ltului stemei municipiului Lueoi' .. ^ . .

27. Modificarea Hotiririi Consiliului Local nr' 39 din 24 02 2005 privind

uprobur"u Regulamentului de organizare 9i func{ionare ai Direc{iei de Asisteni6

Social6 Comunitari;
28. Mo<lificarea Hot6r'Arit Consilir-rlui Local nr' 159 din 30 06 2009 privind

,tuftifill "i""irlti 
alocaliei zilnice de hrani' a costului mediu lunar de intretlnere

iil "."illtfi.i 
pirinlilor /reprezentan{ilor legali 1a intreliner:u-.:-ooiilot in creEele

din cadrul Direcliei de asrstenla Sociali iomunitari - Serviciul Crege - din

subordinea Consiiiu|-ri Local al Municipiului Lugol;
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29. Aprobarea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Lugoj 9i

lnspectoratul $colar al Judeplui Timi9, in vederea infiinl6rii 9i func{ion6rii

Centrului de Resurse pentru Educagie gi Dezvoltare (CRED) in municipiul Lugoj;

30. Modificarea Regulamentului privind instituirea unor taxe speciale de

utilizare a bazelor sportive Stadionul Tineretului 9i Sala de Spofi "Lavinia

Milogovici" aprobat pdn HotdrArea Consiliului Local nr. 208 dtn 27 09 2007;

31. Aiizarea taxelor $i tarifelor practicate de unitdlile invd{dmintului

preuniversitar de stat, penfu anul qcolar 2009 - 20 1 0 
'

32. Aprobarea Planului Urbanisti c Zonal - Locuinli 9i spaliu comercial -

modificare regim de inilfme propunere finale P+3E+2Er - str' Somegului, nr' 7'

I-ugoj;
33. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - lotizdri pentru locuinle - str'

Buziagului, etapa a IV - a, LugoJ;
3rl. Aprobarea Planului Urbanisti c Zortal - Lottzdri - str' Decebal, Lugoj -

UTR.12 Dezvoltdri locuinle;
35. Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construclie locuin{i P+M -

str. A. Vlaicu, nr. 1 1, Lugoj- UTR 9 Lm;
36. Aprobarea Planuiui Urbanistic de Detaliu - Construciie locuinl6 P+M -

str. Coloman Walisch, nr. 29, l,ugoj- UTR, 4 Lm;

37. Stabilirea taxelor si tarifelor practicate de Serviciul public desfacere'

pie1e, targufi qi oboare pentru anul 2010;' 
38:Modificarea Regulamentului de organizare 9i desfiqurare a sen'iciului de

transpofi persoane in regim cle tirri in mr-rnicipiul Lugoj, aprobat prin Hotirdrea

Consiliului Local nr. 78 din 30.04 2008;- 
lS. Completarea Anexei Ia Ho6rarea Consiliului Local nr' 240 din

29.10.2009 p.it ind a,rirar"u t&\elor Si tadfelor practicate de unitdlile

invatAmentul;i preuniversitar de stat, pentu anul 6colar 2009 - 2010;

40. Stabilirea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru anul

2010;
4l.Stabilireatari|elorminime<leinchirierepentruSpatiilecualtadestinalie

decdt cea de locuin{i 5i terenuri pentru anul 2010;

42. Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru 
.persoanele 

juridice care

iqi clesfigoard activitatea in raza administrativi a municipiului Lugo.l;

in cursul anului 2009 au avut loc 26 de gedinle ale Consiliului Local' toate

fiind qedinle publice.'Publicarea 
gedin{elor consiliului locai a lost asigurati prin afiqarea

disnozitiilor de 
"olt,rocar" 

la avizierul 9i pe site-ul instituliei $i au fost date

publicitnlii prin intemediul mass - mediei locale'

Textul integral al dispoziliei de convocare a gedinlei, cuprinde ordinea de zi'

locul, clata 9i o.-ra desligur6rii Eedin{ei De asemenea, in. cadrul gedinlelor

Consiliului Local s-a dat cuvAntul tuturof celor care au solioitat s5 igi exprime

opiniile in fa{a consilierilor locali cu privire la proiectele de hotdrdri inscrise pe

ordinea de zi.
itt 

".eu 
ce privegte publicitatea dezbaterilor ;edinlelor Consiliului Local'

aceastaafostasiguratdincon|ormitatequafi'l0dinLegeanr.52/2003,prin
afiparea minutelorledinqelor la avizierul instituliei 9i publicarea acestora pe site-ul

Prin.ririei.
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Padiciparea pe$oanelor interesate 1a lucrdrile gedinlelor publice s-a astgurat

.u ,"rpl.tut." urmdtoar"lo, condilii : anun{ul cuprinzrnq tlu,tl'rltu 5i locul de

desfigurare a gedinlei sau a dezbaterii publice a fost adus.la cunoitlnla celor

-t"*""I'i pti. ufigar" lu sediul instituliei, publicarea pe.site-ul propriu' publicarea

in pr.ra'1oca1a, accesul in sala de gedinle nefiind restricfionat 
^-'".'1 

"ttl i009 la $edinlele in care au fost iuate decizii au fost in pemanenld

,"pr"r"r.tru,.t1i ai mass-mediei locale iar in alata acestora au fost prezenti in medie

30 dc persoane
in cursul anului 2009 au avut loc I5 dezbateri publice' toate acestea au fost

orsanizate l: initirtir a Primarului Vunicipiului I ugoj" "" f" *OtrL O.ztaierilor publice au fo'r supuse di:cutiei ll proiecte de interes

p"n,*-a-orl.tult1,u,.a locald care au avut ca obiect Planuri Urbanistice Zonale sau de

Detalru.
Un mare interes a a\T lt-o dezbaterea

Urbanistic General al Municipiului Lugoj la

locali 9i consilieri locali un numar mare

cetdlenii municiPiului
Autoritatea Publica nu

prezentei legi.

public6 privind reactualizarea Planului

care au Iuat parte pe langd mass-medla

de cetAleni precum sI reprezentanll al

llnnelor interesate.
Deasemeneauninteresmarel-areprezentatgidezbatereapublicaprivind

"Elaborarea Strategiei de dezvoltare a municipiului 
-Lugoj"

in cadml dezbaterii publice prir"ind "insugirea proiectului stemei

-uni"ipiutui Lugoj" au tbst aduse sugestii $i propuneri.noi' care ulterior au lost

,jir"ri"i" qi 
"*rtate 

in cadrul gedinlei de consiliu atunci c6nd.pe ordinea de zi a

fost inclus Proiectul de hotdriire privind insuEirea proiectului stemei municipiului

Lugoj.
Caracteristica esenliala a unei audieri publice este aceea ci ea oferd

nosibilitatea reprezentantilor aciministraliei locale de a asculta Ei de a-qi insu;i

odrerile cetalenilor inainte de a lua decizia finali
'* 

* "i"-;;;;;i 
;;utri zoos au fost acloptate 285 cle hotdrari ale Consiliului Local'

toate acestea fiind aligate pe stte - ul instiLuliei' pentru a putea fi consultate de

a fost aclionata in justiiie pentru nerespectarea

iNTocMIT,
JR, PIRVU DANA
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RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2009

Numele autoritatii sau institutiei publice:

INDICA TORI cod RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in

A1liS2009
2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost

A2
ft~anuntate in mod Dublic

Dintre acestea, au fost anuntate in mod public:a. pe site-ul propriu

A2 14~

b. prin afisare la sediul propriu

A2 2'11...1

c. prin mass-media

A2 3.2J

3. Numarul de cereri primite pentru furnizarea de

A3-
informatii referitoare la proiecte de acte normative

Din care, solicitate de:a. persoane fizice

A3 1-
b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal

A3_2-constituite
4. Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice

A4

care au depus o cerere pentru primirea informatiilor

-
referitoare la proiectul de act normativ 5.

Numarulproiectelor transmise asociatii lor deA5

afaceri si altor asociatii leqal constituite

-
6. Numarul persoaneio( (esponsabiie pe(IL(U(eiaiia

AâIcu societatea civila care au fost desemnate 7. Numarul total al recomandarilor primite
A7

8. Numarul total al recomandari lor incluse in
A8-proiectele de acte normative

9. Numarul intâlnirilor organizate la cererea

A9-asociatii lor leqal constituite
10. Numarul proiectelor de acte normative adoptate

A10

in anul 2009 fara a fi obligatorie dezbaterea publica a acestora (au fost adoptate in procedura de urgenta
.21:)

sau contin informatii care le excepteaza de la aplicarea Leqii nr. 52/2003, conform art. 5)B. Procesul de luare a deciziilor1. Numarul total al sedintelor publice (stabilite de

81
6"1institutiile publice)

2. Numarul sedintelor publice anuntate prin:a. afisare la sediul propriu

82 1(,1

b. publicare pe site-ul propriu

82 2&1
c. mass-media

82 3bl

3. Numarul estimat al persoanelor care au participat

83

efectiv la sedintele publice (exclusiv functionarii)

3D

4. Numarul sedintelor publice desfasurate in

84
30prezenta mass-media



5. Numarul total al observatiilor si recomandarilor 85Iexprimate in cadrul sedintelor publice 6. Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile
86Iluate

7. Numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului:a. informatii exceptate
87 1,

b. vot secret
87 2-

c.alte motive (care ?)
87_3-

8. Numarul total al proceselor verbale (minuta)

88
GIsedintelor publice

9. Numarul proceselor verbale (minuta) facute

896/publice
C. Cazurile În care autoritatea publica a fost actionata În justitie in 20091. Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparentadecizionala intentate administratiei publice:a. rezolvate favorabil reclamantului

C1 1-
b. rezolvate favorabil institutiei

C1 2-
c. in curs de solutionare

C1 3-

Textul Legii nr. 52/2003 se gaseste pe site-ul Agentiei pentru Strategii
Guvemamentale: www./Jublicinfo.ro

Glosar de termeni:

• Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu
aplicabilitate generala

• Asociatie legal constituita = orice organizatie civica, sindicala, patronala
sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica

• Minuta = documentul scris (procesul verbal) În care se consemneaza În
rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta, precum
si rezultatul dezbaterilor

• Proiect de act normativ = textul actului normativ Înainte de adoptare
• Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie,

exprimata verbal sau În scris, primita de catre autoritatile publice de la
orice persoana interesata În procesul de luare a deciziilor si În procesul de
elaborare a actelor normative

• Sedinta publica = sedinta desfasurata În cadrul autoritatilor administratiei
publice si la care are acces orice persoana interesata
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