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Directia Administralie Public d LocaLd
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RAPORT DE ACTIVITATE
privind aplicarea Legii 52/2003 privind transporenla decizionold tn
administralia publicd tn unul 2016

Prezentul raport este intocmit in conformitate cu prevederile art. 12 alin.
(1) din Legea nr. 5212003 privind transparen[a decizionald in administra]ia
publicS, republicatd.
Institulia noastrd a respectat prevederile Legii nr. 5212003 atdt in etapa de

elaborare a proiectelor de hotlrdri cu caracter normativ, cdt qi in cea de
asigurare a participdrii cetdlenilor la procesul de luare a deciziilor
administrative, respec tiv a dezbaterilor pub lice.
ln aplicarea prevederilor acestei legi Primdria Municipiului Lugoj a
urmdrit in anul 2016 sporirea gradului de responsabilitate a administratiei
publice fafd de cetitean, fald de asociatiile legal constituite ale acestora, ca
beneficiari ai deciziei administrative qi a urmdrit incurajarea cet6lenilor la
participarea activd la procesul decizional. Prin legea transparenlei se asiguri
accesul mai larg al cet6leanului la procesul decizional la nivelul administraiiei,
?n cazulnostru al administrafiei locale.
De asemenea aceastdlege are o importanJi deosebitd deoarece dE dreptul
cetltenilor de a participala gedintele publice ale autoritalii publice locale, de agi spune pdrerea despre actele normative inainte de adoptarea acestora, oferl
posibilitatea consultirii inainte de adoptarea unei hotdr6ri cu cracter normativ.
in cursul anului 2016 au avut loc 8 dezbaten publice, care au fost
organizate la iniliativa Primarului Municipiului Lugoj, iar temele dezbdtute au
fost:
1. Proiectul de buget pe anul 2016:.

2. Stabilirea tarifelor practicate de Serviciul public desfacere t6rguri

Ei

oboare;
3. A treia dezbatere publicb a avut patru teme:

- Acordarea unor facilitdli fiscale pentru majordrile de intdrziere aferente
impozitelor gi taxelor locale restante;
-Aprobarea Procedurii pentru documentele justificative necesare pentru
acordarca scutirii laplata impozitulur/taxei pe clIdiri gi teren;
-Aprobarea inlelegerii de cooperare intre Municipiul Lugoj, judeful Timiq
Romdnia qi Veliko Gradiste din Republica Serbia;
-Aprobarea agendei aciiunilor sportive pe anul 2076, propuse pentru a fi
cofinantate din bugetul local Capitolul 67.02 - "Culturd, recreere gi religie",
Subcapitolul 05.0 1 "Acliuni sportive";
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4. Acordarea distincliei "Cheia Oraqului" domnului ambasador al Statelor
Unite ale Americii in Rom6nia Hans Klemm;
5. Aprobarea Regulamentului devdnzare a locuinJelor de tip ANL situate
pe raza Municipiului Lugoj ;

6. Aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuin{ele de tip
ANL situate pe raza Municipiului Lugoj;

. Aprobarea

Planului Urbanistic Zonal - "Zond reziden[iald cu funcliuni
complementare - Lugoj, extravilan, C.F. 410300, Nr. cad. 410300";
8. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal -"Zond de locuin{e individuale
qi funcliuni complementare- Lugoj, teren intravilan, A 156713ll, Nr. topo
406043".
Participarea persoanelor interesate la lucr[rile qedinlelor publice s-a
asigurat cu respectarea condiliilor prevdzute in legislalie. Anun{ul cuprinzdnd
data, ora gi locul desfdrii gedinfei sau a dezbaterli publice.
in cadrul procedurii de elaborare aproiectelor de acte normative, acestea
au fost aduse la cunoqtinla public6, conform art. 7 alin. (1) din Legea nr.
52/2003 privind transparenla decizionaldin administralia public6, republicat5.
Anunful a fost publicat la avtzier, pe site-ul instituliei Ei in mass media
locald fiind menlionat qi termenul-limitd, locul gi modalitatea in care cei
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interesati pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ. Acesta a fost insolit de proiectul
de hotdr6re, o notd de fundamentare sau expunere de motive, un referat de
aprobare privind necesitatea adoptilrii actului normativ propus, un studiu de
impact precum qi de toate anexele care fac parte integrantS din proiectul de act
normativ supus consultdrii publice sau dezbaterii.
ln cursul anului 2016 au fost aduse la cunoqtinla publicd urmdtoarele
proiecte de acte normative:

.

Aprobarea bugetului de venituri
S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj;

qi cheltuieli pe anul 2016 ale

. Stabilirea costului mediu lunar

de intrelinere pentru persoanele vdrstnice
institutionalizate la Cdminul pentru persoane vdrstnice din cadrul Complexului

"Sffintul Nicolae";

.

Aprobarea Regulamentului referitor la realizarca accesului pe
proprietatea publicd sau privati a municipiului Lugoj in vederea instalSrii,
intrefinerii, inlocuirii sau mutdrii re{elelor de comunicalii electronice sau a
elementelor de infrastructurd necesare suslinerii acestora, modul de utilizare
partajatd a elementelor de infrastructurd, precum qi mSsurile privind construirea
de refele de comunicalii electronice;

. Aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apd qi de
canalizare al Municipiul Lugoj;
. Aprobarea unor mdsuri in vederea bunei administrdri a Pielei
agroalimentare "Timiqul" din municipiul Lugoj;
. Aprobarea cofinan{irii unor publicalii pe anul 2016 din bugetul local
Capitolul 67.02 "Cultur5, recreere qi religie";
. Aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare al Serviciului
social de zi " Centrul de zi pentru persoane v6rstnice" din cadrul Directiei de
asistenld sociald comunitara Lugoj

;
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. Aprobarea

Regulamentului de organizare qi funclionare al Serviciului
social cv cazare "Cdminul pentru persoane vdrstnice" din cadrul Direcliei de
asistenld sociald comunitara Lugoj ;
. Aprobarea Regulamentului de organizare qi func{ionare al Serviciului
social de zi "Centrul de zi pentru adulli cu handicap neuropsihic"din cadrul
Direcliei de asistenld sociald comunitard Lugoj;
. Aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare al Serviciului
social de zi " Centrul de zi pentru minori cu handicap neuropsihic" din cadrul
Direcliei de asistenld sociald comunitard Lugoj;
. Aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare al Serviciului
social de zi"Creqe" din cadrul Direcliei de asistenld sociald comunitard Lugoj;
. Aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare al Serviciului
social fumizat la domiciliu "Ingrijirea persoanelor vdrstnice la domiciliu" din
cadrul Direcliei de asistenld sociald comunitard Lugoj;
. Aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Serviciului
social de zi "Cantina de ajutor social" din cadrul Direcjiei de asistenld socialS
comunitard Lugoj;
.Aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al Direcliei de
asistenfi socialS comunitar6 Lugoj ;
.Aprobarea "Strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj" pentru
perioada 2016 -2020;
.Aprobarea Regulamentului de organizare qi functionare al Serviciului
social de zi "Centrul de zi pentru copiii afla[i in situa(ii de risc" din cadrul
Direcliei de asistenld sociald comunitard;
.Aprobarea Regulamentului de vdnzare a locuinfelor de tip ANL situate
pe raza Municipiului Lugoj ;
.Aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuinlele de tip ANL
situate pe raza Municipiului Lugoj;
.Avizareatarifelor practicate de unititile invS[Smdntului preuniversitar de
stat, pentru anul qcolar 2016 -2017;
.Aprobarea costului mediu lunar de intrelinere qi a contribuliei pdrinfilor/
reprezentan\ilor legali pentru copiii care frecverrteazd creqele din subordinea
Direcliei de asisten{5 sociald comunitard in anul qcolar 2016 -2017;
.Aprobarea unor mdsuri in vederea acreditdrii Centrului National de
Informare qi Promovare Turisticl din Municipiului Lugoj;
.Aprobarea,, Planului de Mobilitate Urband Durabild" pentru municipiul
Lugoj;
.Stabilirea impozitelor qi taxelor locale incepdnd cu anul 2017;

.Aprobarea Studiului de oportunitate a modalitdlii de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii contractului de delegarea serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate, a regulamentului privind
organizarea Ei funcfionarea serviciului de transport public local de cdldtori qi a
caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public in Municipiul Lugoj;
.Acordarea de gratuitdfi la Serviciul de transport public local de persoane
prin curse regulate;

.Aprobarea Planului local de acliune pentru imbundtdlirea situaliei
romilor djn municipiul Lugoj 2017 -2019;
.Modificarei anexii rc. 2 a Regulilor generale privind condiliile de
funclionare a unitalilor de comerj qi prestdri servicii pe raza municipiului Lugoj
aprobate prin Hot6r6rea Consiliului Local nr. 148 din27 .05.2009;
.Acordarea titlului de "Cet6lean de onoare" al Municipiului Lugoj dlui
Paul Grafendorf;

.Modificarea tarifelor practicate de S.C. Merdian 22 S'A' Lugoj la

serviciul de alimentare cu ap6 potabila qi canalizare - epurare.
in anul 2016 au fost inregistrate doud solicithri din partea Asocialiei
.,Spirit Bdndfean" pentru organizarca unor dezbateri publice asupra a doud
proiecte de act normativ care au fost aduse la cunoEtiin![ publicd prin publicare
conform prevederilor art. 7 din Legea nr.5212003. Una dintre acestea a fost
afara termenului prevdzut pentru propuneri, sugestii sau
intregistratS
reclaLalii qi a avut ca obiect organizarea unei dezbateri publice avdnd ca temi
.,
strategia de dezvoltare amunicipiului Lugoj" pentru perioada 2016 -2020.
Cea de a doua solicitare a fost formulatl in termenul prev5zut pentru
sugestii, propuneri sau reclamafii qi a avut ca obiect otganizarea unei defuatert
"Modificarea tarifelor practicate de S.C. Merdian 22 S.A.
p,rbli." .r,
Lugoj la serviciul de alimentare cu ap6 potabil6 canalizate epurare."
aceasta solicitare a fost inaintatd iniliatorilor proiectului de act normativ qi a
fost organizatd o dezbatere publicd in luna ianuarie 2017 .
Cele dou6 sugestii au fost consemnate in registrul special intocmit pentru
implementarea Legli nr. 5212003, iar Asocia{iei "spirit Bdndlean" i-au fost
fomulate rdspunsuri asupra celor solicitate.
in cadrul unei qedinle tehnice care a avut loc la sediul Primdriei
Municipiului Lugoj in iuna decembrie au fost aduse modificiri qi complet6ri
asupra irroiectului de hotdrare privind aprobarea "Planului de Mobilitate Urban6
Duiabild,,, iar in urma acestei EedinJe Biroul management proiecte, programe a
inaintat o adresl consiliului local in care s-a frcut ptecizatea cd fald de cel
inilial publicat au fost aduse modificdri iar forma finald a fost inaintati
consiliului local spre aProbare.
in cursul anului-2015, Consiliul Local al Municipiului Lugoj s-a intrunit
in1l de qedinle dintre acestea 10 au fost ordinare qi 9 extraordinare, una festivS
qi una dL constituire a consiliului local, toate fiind gedin{e publice" accesul
cetdlenilor nefiind restric{ionat. De asemenea in luna iulie au avut loc doud
adun6ri sdteqti pentru alegerea delegalilor s[teEti ai localitSlii MSguri qi Tapia.
Dispozila de convocare a Consiliului Local al Municipiului Lugoj,
precum qianunlul privind organizarea adunSrii sdteEti a fost adusd la cunoqtiifa
pub6ce prin afiEarea acesteia la avizier, pe site-ul instituliei qi au fost date
publicit6lii prin intermediul mass - mediei locale.
Textul integral al dispoziliei de convocare a qedinfei, cuprinde ordinea de
zi, locul, data gi ora desflguririi qedinlei. ln cadrul qedinlelor consiliului local
s-a dat cuv6ntul tuturor celor care au solicitat sd iqi exprime opiniile in fala
consilierilor locali cu privire la proiectele de hotSrdri inscrise pe ordinea de zi.
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in ceea ce priveqte publicitatea minutelor qedinfelor consiliului local gi a
dezbaterilor publice care au fost organizate, aceasta a fost asigurati in
conformitate cu Legearc. 52/2003, prin afiqare la avizier qi pe site-ul instituliei.
ln' anul 2016 la qedin{ele in care au fost luate- decizii au fost in
permanentd, reprezentanli ai mass-mediei locale iar in afara acestora au fost
prezen\i ?n medie 15 persoane.
in cadrul acestor qedinfe de consiliu au fost adoptate un numdr de 229 de
hotdrdri, acestea fiind afiqate pe site - ul institulieii, pentru a putea fi consultate
de cetilenii municipiului gi alte persoane interesate. Hotdr6rile cu caracter
normativ au fost afiqate qi la avizierul instituliei qi publicate in ziarul "Monitorul
de Lugoj" sau in mass-media localS.
Autoritatea publicS, in anul 2016 nu a fost acfionati in justilie pentru
nerespectar ea pr ezentei legi.

iNtocl,ut,
JR. PIRVUD,ANA
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A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 iN ANUL 20{6
Numele

autoritdlii sau institu{iei pubtice:
INDICATORI

cod

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

2016
2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost
anunlate in mod public
__Qtnl!1e aggqtge. s u I_o_qL e &' I telejlqqq p u bl! c,
a. pe site-ul propriu
b. prin afisare la sediul propriu
c" prin mass-media
3. Numdrul de cereri primite pentru furnizarea de
informatii referitoare la proiecte de acte normative
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Din care, solicitate de.

a. persoane fizice
b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal
constituite
4. Numdrul proiectelor transmise persoanelor fizice
care au depus o cerere pentru primirea informaliilor
referitoare la proiectul de act normativ

5.

Numdrul proiectelor transmise asocialiilor de

afaceri qi altor asociatii leqal constituite
6. Numarul persoanelor responsabile pentru relalia
cu societatea civild care au fost desemnate
7. Numdrultotal al recomandarilor primite
8. Numarul total al recomanddrilor incluse in
proiectele de acte normative
9. Numarul intalnirilor organizate la cererea
asocialiilor legal constitu ite
10. Numirul proiectelor de acte normative adoptate
in anul 2016 fiud a fi obligatorie dezbaterea publici
a acestora (au fost adoptate in procedura de urgenla
sau con{in informaliicare le excepteazd de la
aplicarea Legii nr. 5212003, conform art. 5)
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A4

A5
A6
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A7
A8
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A10
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B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numdrultotal algedintelor publice (stabitite de
instituliile publice)
2. Numdrul gedintelor publice anuntate prin
a. afigare la sediul propriu
b. publicare pe site-ul propriu
c. mass-media
3. Numirul estimat al persoanelor care au participat
efectiv Ia qedin{ele publice (exclusiv functionarii)
4. Numirul gedinlelor publice desfigurate in
prezen[a mass-media
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6. Nunrdrul total al recomanddritoiinclLrse in Oeozrlfe
luate
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c.alte motive (care ?)
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8. Numiirul totat at proceselor verbale (minuta,

ts8

9. Numarul proceselor verbale (minuta)

B9

publice

9'.9u,
1. Numirulacliunitor inffi$e pentru
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nerespectarea prevederilor

deciziotald intentate administrati publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului
b. rezolvate favoraOil lnstitu
c. in curs de solu[ionare
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Glosar de termeni:

.
o
'
'
'
'

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

licabilitate generald

Asocia[ie legal constituiti = orice organizalie civicd, sindicald, patronald

sau orice alt grup asociativ de reprezentare civicS
Minuta = documentul scris (procesul verbal) in care se consemneazd
in
rezumat punctele de vedere Exprimate de participanli la
o *oin1a, precum
gi 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, primiti de cltre auioriialite publice
de la
orice persoand interesatS in procesul de luare a deciziiloigi
piocesut oe
ii
elaborare a actelor normative
$edinti publici = gedinla desfSguratd in cadrul autoritdlilor administra{iei
publice gi ra care are acces orice
iersoani interesatd
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