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Nr.  2529  din 15.04.2022              

                        

             R A P O R T pe ANUL 2021_ 

                                  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,ca beneficiar al deciziei administrative şi 

implicarea activă a cetăţeanului în procesul de luare a deciziilor și de elaborare a 

actelor normative. 

             Principiile care stau la baza Legii 52/2003 sunt: 

      a.informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de 

interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice 

    b.consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite,în procesul de 

elaborarea a actelor administrative 

    c.participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative 

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, prevede la art.7 

alin.(1)obligativitatea autorităților administrației publice ,în cadrul procedurilor de 

elaborarea a actelor administrative , de a publica un anunț referitor la această 

acțiune în site-ul propriu,să-l afișeze la sediul propriu,într-un spațiu accesibil 

publicului,și să-l transmită către mass-media centrală sau locală după caz. 
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 În anul 2021,autoritățile locale,respectiv Consiliul Local Căzăneşti, în 

cadrul procedurilor de elaborare a actelor normative a publicat anunţuri 

referitoare la această acţiune prin afişare pe site-ul propriu și la sediul 

instituției,pentru următoarele proiecte de hotărâri : 

-aprobarea Progemului unitar de acțiune de combatere a vectorilor 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Căzăneşti pe anul 2021 ; 

- stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 ; 

- aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi a situaţiilor financiare pe 

anul 2020 ; 

- aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli 

-inventarierea anuală a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului 

Căzănești 

-aprobarea Regulamentului de stabilire criterii de majorare a impozitului clădiri și 

terenuri neîngrijite 

-stabilirea impozitului pentru autovehiculele de transport marfă și combinații de 

autovehicule cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

-aprobarea aplicării Cap.II din OUG nr.69/2020 cu modificările și completările 

ulterioare și a procedurii de acordare a anulării majorărilor de întârziere aferente 

obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local 

- aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și 

al Regulamentului Local de Urbanism al orașului Căzănești aprobat 

În anul 2021 Consiliul local Căzăneşti a organizat un numar de 16 şedinţe , în care 

au fost adoptate un număr de  103  hotărâri . 

 Cele 19 ședințe pot fi clasificate astfel  :  

 11 şedinţe ordinare 
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 5 şedinţe extraordinare 

 Toate şedinţele au fost  publice. 

Ordinea de zi a fiecărei şedinţe  a fost afişată la sediul propriu într-un spațiu 

accesibil publicului , a fost transmisă spre publicare pe pagina web a instituției. 

         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 – 25 ; 

 în data de 03.12.2021 a fost organizată o  dezbatere publică, cu tema 

„Strategia de dezvoltare a orașului Căzănești 2021-2030” 

 autoritatea publică nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea 

prevederilor prezentei legi ; 

  minutele şedinţelor au fost făcute publice prin afisare la sediul propriu și 

pe site-ul instituției  ; 

 

Prezentul raport este întocmit in conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) 

din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. 

 

                               Întocmit 

                                    Consilier relaţii publice ,  

                                   Done-Radu  Mirela 


