
Direclia Administralie Publicd Locald
Compartiment Secretariat Arhivd

din lh.oL 2014

RAPORT DE.ACTIVITATE
privind aplicurea Legii 52/2003 privind transparen{a decizionald tn

administralia puitlicd tn anul 2013

Administralia publicd este un serviciu orientat cdtre cetd\ean, acesta fiind
aspectul central al fiecdrei institulii administrative.

Transparenfa urmdreqte asigurarea unui acces mai larg al cetdlenilor la
informaliile qi documentele aflate in posesia instituliilor statului, participarea
cetSlenilor la procesul decizional gi asigurarea legitimitdlii, eficacitdlii qi
responsabilitSlii administratiei fald de cetdfean. Transparenla trebuie sd devind o
componentd esenliald a instituliilor publice, ea este mai curdnd o prevedere a
legii, distanla dintre gradul actual de transparenld al instituliilor qi obiectivele
fixate prin lege fiind destul de insemnatd. In ceea ce priveqte institufia noastri
prevederile Legii nr. 5212003 au fost respectate atdt in etapa de elaborare a
proiectelor de hotdrdri cu caracter normativ, cdt qi in cea de asigurare a
participdrii cetdlenilor la procesul de luare a deciziilor administrative.

In aplicarea prevederilor acestei legi Primbria Municipiului Lugoj a urmdrit
in anul 2013 sporirea gradului de respor sabilitate a administraliei publice fald de
cetdfean, fald de asocialiile legal constituite ale acestora, ca beneficiari ai deciziei
administrative gi a urmdrit incurajarea cetdlenilor la participarea activd la
procesul decizional.

In cursul anului 2013 au avut loc 3 dezbaLeri publice, care au fost
organizate la iniliativa Primarului Munic'ipiului Lugoj. O primd dezbatere publicd
a avut ca temd proiectul de buget pe anul 2013, cea de a doua a fost contractarea
unui imprumut intern in valoare de 22.500.000 lei pentru realizarea unor
obiective de investilii in municipiul L,tgsj. in luna iunie a fost organizald o
importantd dezbatere publicd care a proCus un interes qi un impact mare asupra
cetdJenilor municipiului nostru, este vorba de adoptarea unor mdsuri referitoare la
transportul public local care va viza traseele, locafia stafiilor, orarul gi facilitalile
acordate unor categorii de persoane.

Participarea persoanelor intereserte la lucrdrile qedinlelor publice s-a
asigurat cu respectarea urmdtoarelor condilii: anunlul cuprinzdnd data, ora qi
locul de desfrqurare a qedinlei sau a dezbaterii publice, a fost adus la cunoqtinla
celor interesali prin afigare la sediul instituliei, publicarea pe site-ul propriu,
publicarea in presa local6, accesul in sals de gedinfe nefiind restric{ionat.

Proiectele de hotdrdri cu caracter normativ au fost publicate in ziarul local
"Monitorul de Lugoj", editat de Primdrie. Municipiului Local gi Consiliul Local al
Municipiului Lugoj,laavizied qi pe sitc-ul instituliei noastre.

In cursul anului 2013 au fost aCuse la cunogtinla publicd urmdtoarele
proiecte de hotdr6ri:

. Modificarea taifelor practicatc de S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj la
serviciul public de alimentare cu api potabilA qi canalizare - epurare;

. Aprobarea tarifelor practicate de li.C. "Salprest" S.A. Lugoj;



. Stabilirea tarifelor minime de ir.chiriere pentru spaliile cu altd destinalie
decdt cea de locuinld gi terenuri pentru rnul 2013 ;

. Stabilirea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru anul
2013;

. Proiectul de buget pe anul 2013;'

. Aprobarea contractdrii unei finanliri rambursabile interne in valoare de
22.500.000 lei pentru realizarea unoi investilii publice de interes local in
municipiul Lugoj;

. Aprobarea agendei acliunilor sportive pe anul 2013, propuse pentru a fi
cofinanlate din bugetul local Capitolul 67.02 - "Culturd, recreere qi religie",
Subcapitolul 05.0 1 "Acliuni sportive";

. Modificarea Anexei nr. 2 La Hotdrdrea Consiliului Local nr. 148 din
27.05.2009 privind aprobarea Regulilor generale privind condiliile de funclionare
a unitdlilor de comer! gi prestdri servicii pe raza municipiului Lugoj;

. Acordarea distincliei "CHEIA ORA$ULUf' domnului Gaqpar Tiberiu;

. Stabilirea costului mediu lunar de intrefinere pentru persoanele v6rstnice
institulionalizate la Cdminul pentru persoane vdrstnice;

. Acordarea de facilit[1i la transpc,rtul public local pentru anumite categorii
de persoane;

. Actualizarea traseelor gi a progt:amelor de transport local de cildtori in
municipiul Lugoj;

. Stabilirea impozitelor qi taxelcr locale in municipiul Lugoj aplicabile
incepdnd cu anul fiscal 2014;

. Aprobarea Procedurii de acorCare a inlesnirilor la plata accesoriilor
datorate bugetului local pentru neplata la termen a impozitelor, taxelor gi a altor
venituri ale bugetului local ;

. Acordarea distincliei ,,CHEIA ORA$ULUI" sportivului $tefan
Gheorghil6;

. Acordarea distincliei ,,CFIEIA ORA$IILUI" domnului Albrecht Schroter,
Primarul general al oragului Jena;

. Acordarea distincfiei ,,CIfiIA IRA$ULUI" domnului Horvath Istvan,
Primarul oragului Szekszard;

. Modificarea Hotdr6rii Consiliuiui Local nr. 34 din 28.02.2013 privind
aprobarea agendei acfiunilor sportive pe anul 2013, propuse pentru a fi
cofinanlate din bugetul local Capitolu'i 67.02 - "Culturd, recreere gi religie",
Subcapitolul 05.0 1 "Acliuni sportive".;

. Modifiaarea tarifelor practicaie de S.C. "Salprest" S.A. Lugoj la
colectare, transport gi depozitare gunoi

. Avizarea taxelor gi tarifelor 
' 

practicate de unitdlile invSlSmdntului
preuniversitar de stat, pentru anul qcolar 2013 - 2014

. Modificarea Anexei la Hotdrdree. Consiliului Local nr,96 din27.06.2013
privind aprobarea Procedurii de acorclare a inlesnirilor la plata accesoriilor
datorate bugetului local pentru neplata la termen a impozitelor, taxelor gi a altor
venituri ale bugetului local in anul 2013:

. Modificarea Hotdrdrii Consiliului Local nr. 49 din 29.03.2001 privind
stabilirea unor mdsuri pentru mai buna gospodirire a activitSlii de salubrizare in
municipiul Lugoj;

. Modificarea gi completar.u ug"rrtei acliunilor cultural - educative pe anul
2013, propuse pentru a fi cofinanlate din bugetul local din Capitolul 51.02



,,Autoritate executivd" $i Capitolul 67.C2,,Culturd, recreere qi Religie" aprobatd
de Hotdrdrea Consiliului Local nr. 85 dirr 23.05 .2013;

. Stabilirea plafonului pentru anularea unor creanle fiscale restante,
existente in sold Ia data de 31 decembrie.

in cadrul procedurilor de elaborar'e a proiectelor de acte normative toate
documentele de fundamentare a proiectelor de hotdrdri cu caracter normativ au
fost aduse spre cunogtinla cetdfenilor. S-au publicat anunfuri referitoare la aceste
acliuni pe site-ul propriu, au fost puse la dispozilia publicului la sediul instituliei,
fiind afigate intr-un spaliu accesibil publicului gi au fost transmise spre publicare.

in cursul anului 2013, Consiliul t ocal al Municipiului Lugoj s-a intrunit in

23 de qedinle dintre acestea 12 au fost ordinare, 8 extraordinare,2 festive qi una
solemn[, toate fiind qedinle publice, accesul cetilenilor nefiind restricfionat.

Publicarea qedinlelor consiliului local a fost asiguratd prin afiqarea
dispoziliilor de convocare la avizier, pe site-ul instituliei qi au fost date
publicitdlii prin intermediul mass - mediei locale.

Textul integral al dispoziliei de convocare a qedinlei, cuprinde ordinea de
zi, locul, data qi ora desfrguririi qedinfei. De asemenea, in cadrul qedinlelor

Consiliului Local s-a dat cuv6ntul tutu:'or celor care au solicitat sd iqi exprime
opiniile in fala consilierilor locali cu privire la proiectele de hotdrdri inscrise pe
ordinea de zi.

in c.ea ce privegte public\tatea rninutelor gedinlelor Consiliului Local,
acesta a fost asiguratd in conformitate cu Legea nr. 5212003, prin afigare la avizier

9i pe site-ul institufiei.
in anul 2013 la gedinlele in care au fost luate decizii au fost in permanenfd

reprezentanli ai mass-mediei locale iw.4t afara acestora au fost prezenli in medie
25 de persoane.

In cadrul acestor gedinle de consiliu au fost adoptate un numdr de 197
hotdrAri, toate acestea fiind afigate pe site - ul instituliei, pentru a putea fi
consultate de cetSlenii municipiului qi alte persoane interesate.

in cursul anului 2Ol3 nu au fost inregistrate recomanddri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectele de acte nonnative aduse la cunoqtinfa cetdfenilor.

Autoritatea publicS, in anul 2013, nu a fost aclionatd in justilie pentru
nerespect ar ea pr ezentei legi.

IN'!OCMIT,
rR. PTR\#8ANA



RAPORT DE EVALUARE
A ilutpLEMENTAil rE6il NR. 6A12003 iN ANUL 2013

Numele aufirtilloisau instifuliei pubtlce: n "txt ier'Pr'r*< L s(GdJ

rmittve
1. Num6rul proiectelor de acte normative adoptate in
2013

A1 t0F
l. Numdrul proiecdslor de acle normativE care au fosl
anuntste in mod rubfn

A2
/,b

Dintre aesstea. au fost anunt€te in mod public
a, pe site-ul propriu M_1 . b
b. orin afisare la sodiul 4 2 2
c. prin mass{edia A 2 3

3. Numdrul de cereri primite pentru fumizarea do
informatii referitoare la proiocte de acb normatlvs

A3

care. solicftate de
A3 1

b. asoclaliide afaceri sau alte asociatii legal
conslituite
4: Num6rul proi"ectelor transmise peilbinetbr fiiiCe
car,s au depus o cererc psntru primirea informal.frlor
rgferitoare la proigctul de act normativ

A4

5. Nurndrul proiectelor transmbe asocistjilor de
afaceri eialtor asocia$i logal consti'turte

A5

6" Numdrul parsoanolbr responsabile pentru rela$a
cu societatsa ciulld oaro au lost desemnate

A6

7. Numfirul total' al recomandadlor primite A7
8. Numarul total ol rocomandArilor incluse ln
nroiEctele do aolo normative

A8

9. Numdrul inialnfilor org8nizato la csrorea
asocia tiilor lesal constituite

A9

10. Numerul prolsctelor de acte normative adoplatB
in anul 2013 fdrd a ft obllgatorie dezbaterea publicd a
acestora (au fost adoptate in procedura de urgenfd
sau con$n infonnafri cers le excepteazd de la
aolicarea Leqii nr. 5212003. conform arl 5)

410

B. Procesul de luare a decizlflor
1. Numdrul total al Sedintelor publice (stabilite de
instituUile publico)

B1 2b
2. NumdrulQedintelor publice anuntate prin:

a. afisare la sediul oropriu 82 1 x.b
b. oublicare os slte-ul B.2'2
c. magsfiedla 8 2 3

3, Numdrul ostimai al persoanelor care au participal
efectiv la Eedintele publice (exclusN funcfronarii)

B3
/ ,b

4, Num6rul gedinlelor publice desEgurate in
prezen ta mass-mglle_* __

u Rb



5. Numdrul total al obeerva$ilor gl recornendddlor
sxprimale ln cadrul sedintplor publica

B5

8. Numdrullotal al recomanddrilor incluse Tn decizills
luab

TTiumarulffi fitetor ca6 nfitGni r;r;bm cu mi,di

B6

;FmmmriAii
a, informati exceobte
b. vot secrBt 8 7 2

rnotfue (care ?) B7_3

8. Nurndrul lotal al proceselor verbale (minuta) B8

9. Numirul proceselor verbale (minuta) B9
/ ,b

C. Cazurlle in carc autoritatoa public{ a fost actlonsti lf jusUfie
1, Numarulactlunifor m Ju$qis p€ntru nor8spechrsa prevededlor legliprivind traneparenB

decizionalS intonlnh administratiei oublice:
a. rezolvate favorabil reclamantului c1 1

rezolvate favorabil insfitutiei c1 2
c. in curs de solutlonare c1 3

Glqear de ta{rneni:

. Act normatlv = actul Bmis sau adoptat de o autoritate publice, cu
apllcabilitato generalS

. AEooia$ie lsgsl constttuite ,' orico organiza{ie civicd, sindicald, patronali
$au orioe alt grup asociativ de reprezentare civicd

r Minuta a documentul scris (procesul verbal) in care se consemneaze in
rezumat punclele de vedere exprimate de participanti la o sedin{d, precum
gi rezultatul dezbaterilor

. Prolect de act normatfv : textul actului normativ inainte de adoptare

. Ftecomandare = orioe punct de vedere, sugestie, propunere sau opini€,
expnmate vorbal sau in scris, primitd de citre autoriti[ile publice de la
orice persoanA interesatd in procesul de luare a deciziilor gi in procesul de
elaborare a actelor normatrve

. $edlnf{ publici = gedin{a desfdguratd in cadrul autorite$lor administra{iei
publice gi la care are acc€s orice persoane interesatd


