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Nr.2162 din 16.04.2019              

                        

             R A P O R T pe ANUL 2018 

                                  Privind aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003,  

                            transparenţa     decizională în administraţia publică 

 

 Aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică are ca scop bine definit sporirea gradului de responsabilitate 

al autorităţilor locale faţă de cetăţean şi implicarea activă a cetăţeanului în 

procesul de elaborare a actelor normative. 

               Pentru a influenţa decizii sau acte normative, cetăţenii pot participa fie 

individual, fie organizaţi în ceea ce legea defineşte ca “ asociaţii legal constituite”. 

 În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, 

Consiliul Local Căzăneşti, a publicat anunţuri referitoare la această acţiune prin 

afişare pe site-ul propriu, după caz, la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil 

publicului pentru următoarele proiecte de hotărâri : 

-aprobarea inițierii procedurii de închiriere ,prin atribuire direct a suprafeței de 

19,51 ha pășune 

- aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public 

-acceptarea ofertei de donație a unui imobil teren în suprafață de 13 583 mp 

identificat prin nr.cadastral 21 732 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Căzăneşti ; 

- stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 ; 
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- aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi a situaţiilor financiare ; 

- aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli  

-aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășunea,proprietate privată a 

orașului Căzănești 

- aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din orașul Căzănești 

- aprobarea asocierii Orașului Căzănești cu unele U.A.T.-uri din județul Ialomița în 

vederea constituirii ADI Distribuție Gaz Ialomița Centrală 

În anul 2018 Consiliul local Căzăneşti a organizat un numar de 22 şedinţe , în care 

au fost adoptate un număr de  98  hotărâri . 

 Cele 22 ședințe pot fi clasificate astfel  :  

 12 şedinţe ordinare 

• 5 şedinţe extraordinare  

▪ 5 şedinţe convocate de îndată  

 Toate şedinţele au fost  publice. 

Ordinea de zi a fiecărei şedinţe  a fost afişată la sediul instituţiei în loc vizibil şi a 

fost transmisă mass-mediei. 

         Alte aspecte privind aplicarea prevederilor Legii 52/2003, pot fi rezumate 

astfel: 

 nu au fost înregistrate recomandări, propuneri sau sugestii transmise de 

către cetăţeni , mediul de afaceri sau asociaţii legal constituite pentru a fi 

incluse în proiectele de acte normative ; 

 cetăţeni participanţi la şedinţele publice – 32 ; 

 nu au fost organizate dezbateri publice 

 autoritatea publică nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea 

prevederilor prezentei legi ; 
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 toate minutele şedinţelor au fost făcute publice prin afisare la sediul 

propriu ; 

 nu a existat motivul restricţionării accesului publicului în cadrul nici unei 

şedinţe a consiliului local ; 

Prezentul raport este întocmit in conformitate cu prevederile art.13 din 

Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

 

 

                               Întocmit 

                                    Consilier relaţii publice , 

                                   Done-Radu  Mirela 


