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X.

RAPORT DE ACTIVITATE
privind aplicarea Legii 52/2003 privind transparenla decizionald tn

udministrulia publicd tn anul 2015

Prin legea transparenlei se asigurd accesul mai larg al cetd\eanului la
procesul decizional la nivelul administraliei, in cazul nostru al administraliei
locale. De asemenea aceastd lege are o importanld deosebitd deoarece dd dreptul
cetSlenilor de a participa la qedinlele publice ale autoritalii publice locale, de a-

qi spune pdrerea despre actele normative inainte de adoptarea acestora, oferd
posibilitatea consult5rii inainte de adoptarea unei hotdrAri cu cracter normativ.

In ceea ce priveqte institulia noastrd prevederile Legii nr. 5212003 au fost
respectate atdt in etapa de elaborare a proiectelor de hotdrAri cu caracter
normativ, cAt qi in cea de asigurare a participdrii cetdlenilor la procesul de luare
a deciziilor administrative.

in aplicarea prevederiior acestei legi Primdria Municipiului Lugoj a

urmdrit in anul 2015 sporirea gradului de responsabilitate a administraliei
publice fald de cetifean, fa!6 de asocialiile legal constituite ale acestora, ca

beneficiari ai deciziei administrative qi a urmdrit incurajarea cetSlenilor la
participarea activi la procesul decizional.

In cursul anuiui 2015 au avut loc 8 dezbaterr publice, care au fost
organizate la iniliativa Primarului Municipiului Lugoj, iar temele dezbdtute au

fost:
1. Proiectul de buget pe anul 2015;
2. Cea de a doua dezbatere publicd a avut doui teme: modificarea

tarifelor practicate de S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj Ia apd potabild qi canahzare
epurare, respectiv, ajustarea tarifelor practicate de S.C. Salprest S.A. Lugoj la
serviciul de salubrrzare;

3. Regulamentul de organizare qi funclionare al Cinematografului "Beia
Lugosi" din municipiul Lugoj

4. Stabilirea tmozitelor gi taxelor locale, precum gi a texelor speciale, pe

anul 2016;
5. Aprobarea In{elegerii de Cooperare intre municipiul Lugoj, jude{ul

Timig din RomAnia qi oraqul Mako din Ungaria;
6. Aprobarea P.IJ.Z. - Construire hypermarket Kaufland, amenajare

incintS, amenajare accese, totem, post trafo, panouri publicitare, imbiss
imprej muire, organ rzar e g antier;

7. Regulamentul de organizare gi funclionare a Serviciului public de

salubrizare in municipiul Lugoj;
B. Cea de a opta dezbatere publicS a avut umdtoarele teme:
- Aprobarea prelungirii valabilitblii Planului Urbanistic General al

Municipiului Lugoj;



- Completarea Anexei Ia Hotdr6rea Consiliului Local nr. 148 din

27 .05.2009 privind aprobarea Regulilor generale privind condiliile de

funclionare a unitdlilor de comerf qi prestdri servicii pe raza municipiului Lugoj;
- Modificarea Anexei nr. 3 la Hotdr6rea Consiliului Local nr. 105 din

05.11.2015 privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale, precum 9i a taxelor

speciaie, pe anul 2016;
- Stabilirea tarifelor minime de inchiriere pentru spaliile cu altd destinalie

decdt cea de locuin!6 gi terenuri pentru anul2016;
- Stabilirea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru anul

20t6:
- Prorogarea termenului prevdzut la alin. (2) aI

Consiliuiui Local nr. 152 din 08.12.2014 privind
funclionarea serviciului public de transport persoane.

at1. 2 drn HotdrArea
unele mdsuri pentru

Parliciparea persoanelor interesate la lucrdrile qedinleior publice s-a

asigurat cu respectarea condiliilor prevdzute in legislalie. Anun{ul cuprinz6nd

data, ora Ei locul de desfdqurare a qedinlei sau a dezbaterli publice, precum qi

data pdnd Ia aare cei interesali pot depune sugestii sau reclamalii asupra

proiectelor de acte normative propuse. In cadrul procedurilor de elaborare a

proiectelor de acte normative toate documentele de fundamentare a proiectelor

de hotdrAri cu caracter normativ au fost aduse spre cunogtinla cetSlenilor. De

asemenea acestea s-au publicat pe site-ul propriu gi au fost puse la dispozilia
publicului ia sediul instituliei, fiind afiqate intr-un spaliu accesibil publicului qi

au fost transmise spre publicare ziaruln instituliei "Monitorul de Lugoj", editat

de Primdria Municipiului Local qi Consiliul Local al Municipiului Lugoj.
in cursul anului 2015 au fost aduse la cunogtinla publicd urmdtoarele

proiecte de acte normative:
. Schimbarea denumirii Pielei agroalimentare "George Coqbuc" situatd in

municipiul Lugoj, in Piala agroalime ntard"'Timi qul" ;

. Aprobarea relelei qcolare a unitSlilor de invSldmdnt de stat gi particular

in municipiul Lugoj, pentru anul gcolar 2015 - 2016;
. Aprobarea agendei acliunilor sportive pe anul2015, propuse pentru a fi

cofinanlate din bugetul local Capitolul 67.02 - "Culturd, recreere qi reiigie",
Subcapitolul 05.0 1 "Acliuni sportive";

. Instituirea unor taxe speciale in sectorul agricol;

. Stabilirea costului mediu lunar de intrelinere pentru persoanele vdrstnice

institulion alizate la Cdminul pentru persoane vArstnice din cadrul Complexului

"Sffintul Nicoale";
. Acordarea distincliei "CHEIA ORA$ULIJI" domnului Ion Gangan;
. Modificarea Anexei nr. 2 la Hotdrdrea Consiliului Local nr. 148 din

27 .05.2009 privind aprobarea Regulilor generale privind condiliile de

funclionare a unitSlilor de comer{ qi prestdri servicii pe raza municipiului Lugoj;
. Modifi carea gi completarea Regulamentului privind condiliile de

funclionare gi amplasare a teraselor temporare in Municipiul Lugoj;
. Amplasarea bustului marelui poet ucrainean Taras $evcenko;
. Aprobarea costului mediu lunar de intrelinere qi a contribuliei pdrinfilor/

reprezentanlilor legali pentru copiii care frecventeazd. cregele din subordinea

Direcliei de asistenld social[ comunitari Lugoj in anul qcolar 2015 - 2016;
. Avrzarea taxelor gi tarifelor practicate de unitdlile invdldmAntului

preuniversitar de stat, pentru anul qcolar 2015 - 2016;



' Modificarea qi completarea Regulamentului de organizare qi func{ionare
al Cinematografului ,,Bela Lugosi" din Municipiul Lugoj, aprobat prin
Hotdrdrea Consiliului Local nr. 28 din 30.03 .2015:

in anul 2015 a fost inregistratd o singurd opinie, care a fost prezentatd de
iniliator in cadrul dezbaterti publice avdnd ca temd Regulamentul de organizare
qi func{ionare a Serviciului public de salubrizare in municipiui Lugoj. Aceasti
opinie scrisd a fost consemnatd in registrul special intocmit pentru
implementarea Legii nr" 5212003.

In cursul anului 2015, Consiliul Local al Municipiului Lugoj s-a intrunit
in 19 de gedin{e dintre acestea 12 au fost ordinare gi 7 extraordinare, toate fiind
qedinle publice, accesul cetdlenilor nefiind restriclionat.

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

Textul integrai al dispoziliei de convocare a qedinfei, cuprinde ordinea de
zi, locul, data qi ora desfdqurbrii gedinfei. De asemenea, in cadrul qedinlelor
Consiliului Local s-a dat cuvAntul tuturor celor care au solicitat si ?qi exprime
opiniile in fala consiiierilor locali cu privire la proiectele de hotdrdri inscrise pe
ordinea de zi.

in .eea ce priveqte publicitatea minuteior qedinlelor Consiliului Local qi a
dezbaterilor publice care au fost organizate, aceasta a fost asigurati in
conformitate cu Legea nr. 5212003, prin afiqare la avizier qi pe site-ul instituliei.

itt anul 2015 Ia qedinlele in care au fost luate d,ectzli au fost in
permanen\d' reprezentanli ai mass-mediei locale iar in afara acestora au fost
prezenlr in medie 15 persoane.

In cadrul acestor qedinle de consiliu au fost adoptate un numir de 136 de
hotdrAri, toate acestea fiind afiqate pe site - ul instituliei, pentru a putea fi
consultate de cetS{enii municipiului qi aite persoane interesate. Hotdrdrile cu
caractet normativ au fost afiqate qi la avizierul instituliei qi publicate in ziarul
"Monitorul de Lugoj".

Autoritatea publicd, in anul 2015, nu a fost aclionatd in justilie pentru
nerespect ar ea prezentei legi.

ixtocl,ttt,
JR. PIBfiU DANA

Ut\I .
{ lv



RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTARII LEGII NR. 5212003 iN ANUL 2015

Numele autoritdlii sau institutiei publice:

t^tntcATORl cad RASPUNS

ap;ctrsrtl de elaborare a actelor normatil e

@e acte normative adoPtatein A1 lb6
A2 ,42- Numdrul proiectelor de acte normatlve care au rosr 

I

anuntate in mod Public - - -. t

a. pe site-ul Proprtu 
,h prin afisare la sediul Propdu 
I

^ ^rin -cec-modia I

A2 1- ;Lll
A22
A23

ffientrufurnizareade I

informatii referitoare la proiecte de acte normative I

A3

Din care, soltcltate oe.
A3 1

@au alte asociatii legal A3_2

A44. Numdrul proiectelor transmtse persoanelor llzlce

care au depus o cerere pentru primirea informa[iilor
-^!^-;+^^,^ l^ nrnianfr rl rlo ant n^rm2tlv

A55. Numdrul proiectelor transmtse asoclallllor qe
r, - - -: -i ^r+^- ^^^aiaf ii lanol nnncf ilt tite

A66. Numdrul persoanelor responsaDlle penlru rela!ra

cu societatea civild care au fost E999M919-
.r.^+^l ^l raanmandarrlnr nflmlTe A7 't

8. Numartll iotal al recomandirilor incluse in

--^i^^r^l^ .l^ aala nnrmatirla

A8

A9g. Numdrul intalnirilor organizate la cererea

A10

/ta
/,4

10. Numdrul proiectelor de acte normatlve aooptate

in anul 2015 filrd a fi obligatorie dezbaterea publicd

a acestora (au fost adoptate in procedura de urgenla

sau con{in informalii care le excepteaze de la

aplicare; Legii nr
E! Drnnacrrl dp luare a declzlllOf
@publice(stabilitede B1 2l
ll lrLl(ulrrrv rvv"vvl . .. : : - -: :'
2. Numarul Qeolnlelor Puollue drru"

^ ^Ci^^.^ l^ .^drr rl hrnnrll I

<
lB2 1 27

n. ountic-are pe si1qgLP1gP1q B22
B23

ffisoanelor care au ParticiPat
,r^ ^!:.. f ^ ^^i;^+^t^ n, rhlina /avrlt tcitt h tncf iOnafii)

B3 /5
B4 .Lr4. Numdrul gedinlelor publlce destagurale rl

orezenta mass-media



5. Numarul total al observa{iilor gi recomanddrilor
exorimate in cadrul sedlntelor publice

B5 4

6. Numdrul total al recomanddrilor incluse in deciziile
luate

B6

7. Numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restriclionarii accesului:

a. informatii exceptate 87 1

b. vot secret 872
c.alte motive (care ?) B7_3

L Numirul total al proceselor verbale (minuta)
sedintelor publice

B8 {) '/
,<-T

9. Numdrul proceselor verbale (minuta) fdcute
publice

B9 ')1t*{
C. Cazurile in care autoritatea publici a fost actionatd i justitie
1. l"lumdrul actiunilor in justi[ie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparen{a

decizionald intentate administrafiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului c1 1

b. rezolvate favorabil institutiei c1 2

c. in curs de solutionare c1 3

Glosar de termeni:

o Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate public6, cu

aplicabilitate generald
. Asocialie legal constituiti = orice organizatie civicS, sindicald, patronala

sau orice alt grup asociativ de reprezentare civicd {

. Minuta = documentul scris (procesul verbal) in care se consemneaze in
rezumat punctele de vedere exprimate de participanli la o sedinte, precum

9i rezultatul dezbaterilor
. Proiect de act normativ = textul actului normativ inainte de adoptare
. Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie,

exprimatd verbal sau in scris, primitd de cdtre autoritdlile publice de la
orice persoand interesatd in procesul de luare a deciziilor 9i in procesul de

elaborare a actelor normative
o gedinli publici = gedinla desfigurati in cadrul autoritililor administra{iei

publice 9i la care are acces orice persoand interesatd


