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RAPORT ANUAL 
 PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ, ÎN ANUL  2014 

 

    
                  Conform prevederilor  Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională, 
republicată, autorităţile administraţiei publice centrale şi  locale sunt obligate să   asigure 
transparenţa decizională  în cadrul acestora. 
 Potrivit prevedeilor art.4, lit.b) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională   în 
administraţia publică, republicată, Consiliile judetene, consiliile locale, primarii, institutiile si 
serviciile publice de interes local sau judetean,  sunt obligate să asigure  transparenţa 
decizională  în administraţia publică locală. 
 Pornind de la această prevedere legală , Consiliul local al comunei  Tiream a urmărit 
aplicarea  procedurilor legale  în  luare  deciziilor (adoptarea hotărârilor ) , înţelegând că 
acestea devin  un mijloc stimulativ de  participare  a cetăţenilor la elaborarea deciziilor  
administrative , un mijloc de control asupra actelor   adoptate de   autoritatea  deliberativă - 
consiliul local -  şi o modalitate de creştere a responsabilităţii structiurilor  organizatorice  ale 
consiliului local  faţă de beneficiarii actelor administrative. 
 Un principiu de bază  al legii îl reprezintă  informarea în prealabil , din oficiu a cetăţenilor  
asupra problemelor de interes public  care urmează să fie dezbătute , precum şi asupra 
proiectelor de acte normative   care urmează a fi adoptate de către Consiliul local, în cadrul 
şedinţelor de lucru  a acestuia. 
  În aplicarea prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională   în administraţia publică ,republicată, persoana desemnată  pentru relaţia cu 
societatea civilă  la nivelul Consiliului local  Tiream   este domnul Chioreanu Gheorghe , având 
funcţia de  referent principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream . 
   În conformitate cu prevederile art.13, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională   în administraţia publică ,republicată,  primarul comunei Tiream în calitate de şef al 
aurorităţii executive  a făcut publice  proiectele de acte normative  ce urmau a fi dezbătute  în 
cadrul şedinţelor consiliului local , prin afişarea  la avizierul primăriei  şi pe site-ul  propriu  
www.tiream.ro, la care au acces  toţi cetăţeni interesaţi. 
  
 Referitor la recomandările primate. 
          Prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, este reglementat dreptul cetăţenilor  de a participa  la luarea deciziilor  
administrative  prin transmiterea în scris  de propunerii,sugestii  şi opinii  cu valoare de 
recomandare privind un anume  proiect de hotărâre  sau dispoziţie cu caracter normativ. În  
cursul anului 2014 , nu a fost  înregistrată nici o recomandare din partea cetăţenilor sau 
asociaţiilor legal constituite, în acest sens. 
  

 
Situaţia statistică  aferentă anului 2014, se prezintă astfel :                                                                
     -     numărul de hotărâri adoptate :  47 

- numărul estimat al participanţilor la şedinţele  consiliului local : 15 
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- numărul proiectelor de hotărâri anunţate  în mod public . 29 
- numărul total al recomandărilor primite .  0 
- numărul  total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative  şi în conşinutul 

deciziilor luate . 0 
- numărul dezbaterilor publice organizate  pe marginea proiectelor de acte normative; 0 
- situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru 

nerespectarea prevederilor prezentei legi; 0 
- evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale 

acestora; 0 
- numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.0 
- numărul Dispoziţiilor  emise de Primarul comunei Tiream în cursul anului 

2014 :……….427 
Consiliul local al comunei Tiream a fost convocat şi  s-a întrunit , în anul 2014, într-un 
număr de 12 şedinţe  de lucru , din care :   

 8 (opt) şedinţe cu caracter ordinar,  

 1 (una) şedinţă cu caracter extraordinar şi   

 3 (trei)şedinţe de îndată , toate şedinţele au fost publice . 
Referitor la  şedinţele consiliului local, care nu au fost publice 
 În anul 2014  s-a asigurat publicarea  covocării consiliului local  în şedinţe şi a ordinei de  
zi a  lucrărilor acestuia  prin afişarea  la avizierul primăriei  pentru un număr de 12 şedinţe, 
din care 8 ordinare , una extraordinară şi 3 de îndată, iar prin afişarea pe site-ul instituţiei 
pentru un număr de  9 sedinţe . În cursul anului 2014 toate şedinţele  consililui local au fost 
publice , astfel încât nu a fost restricţionat accesul  cetăţenilor la  lucrările Consiliului local. 

Referitor la numărul participanţilor  la şedinţele consiliului local(şedinţe publice) 
 La şedinţele Consiliului local Tiream  au participat  în calitate de invitaţi :  reprezentanii 
instituţiilor  publice  de interes local, angajaţii şi funcţionarii publici din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Tiream , precum şi cetăţeni. 
 În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională   în administraţia publică ,republicată, s-au  întocmit un număr de 12  procese 
verbale /minute a şedinţelor consiliului local , incluzand si votul fiecarui membru, cu 

exceptia cazurilor in care   s-a hotarat vot secret, care au fost făcute publice prin afisata la 
sediul primăriei  şi au fost publicate pe  site-ul propriu. 
   Referitor la  cazurile  în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2014  

 În anul 2014, Consiliul local al comunei Tiream, nu a fost acţionat  în justiţie pentru 
nerespectarea  prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională, republicată. 
 Prezentul raport , va fi făcut public în site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un 
spatiu accesibil publicului , conform prevederilor art.13 ,alin.(2) din  Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională, republicată . 

 

 
 

Întocmit , 
Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă 

dl.Chioreanu Gheoeghe 
 

Red./Tehn. C.G. 
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RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ, REALIZAT 

PENTRU ANUL 2014 

 

Numele autorităţii /instituţiei publice : CONSILIUL LOCAL TIREAM 

                                                                   PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
 
 
 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

 La nivel local 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2014 A1 47 
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod 
public 

A2  

               29 
    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1  29 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2     29 

      c.   prin mass-media  A2_3        - 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la 
proiecte de acte normative 

A3  
      - 

Din care, solicitate de: 

     a. persoane fizice A3_1                    - 

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite A3_2                   - 
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere 
pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ 

A4  
- 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal 
constituite 

A5  
                   - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care 
au fost desemnate 

A6  
 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7   - 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2010  în 
procedura de urgenţă  

A10  
- 

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale) 

 La nivel local 

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) B1          12 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  B2_1 9 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 9 

               c. mass-media B2_3 - 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele 
publice  (exclusiv funcţionarii)             

B3  
15 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media B4 - 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul 
şedinţelor publice 

B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate B6 - 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 

               a. informaţii exceptate B7_1 - 

               b. vot secret B7_2 - 

               c.alte motive (care ?) B7_3 - 
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8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice B8 12 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice B9 12 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2014 

 La nivel local 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea 
 prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: 

               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 

               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 
 
Glosar de termeni: 
 

 Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală  

 Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de 
reprezentare civică 

 Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere 
exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor 

 Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare 

 Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, 
primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în 
procesul de elaborare a actelor normative  

 Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces 
orice persoană interesată 

 

 

 
                       PRIMAR,                                                              SECRETAR, 
                   dr.Fezer Gabor                                                     jr.Maria Grigoraş 
 

 
 
 
 
                                                                                             Intocmit,  
                                                Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă 

                                                           dl.Chioreanu Gheoeghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE EVALUARE  

 A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2014 

 
Numele autorităţii sau instituţiei publice : PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

  

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 
1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din 

oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2014  
A1 DA NU 

X  
2. Lista a fost făcută publică prin: 

a. Afişare la sediul instituţiei  A2_1 X 

b. Monitorul Oficial al României  A2_2 - 

c. Mass-media  A2_3 - 

d. Publicaţiile proprii A2_4 - 

e. Pagina de Internet proprie A2_5 - 

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare –documentare, potrivit 
art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ? 

A3  
DA 

 
NU 

X  

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în 
anul 2014 

A4 1232 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public  
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2014,  departajat pe domenii de interes: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)             B1_1 - 

 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice  B1_2 - 

 c.  Acte normative, reglementări B1_3 - 

 d.  Activitatea liderilor instituţiei B1_4 - 

 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2001 B1_5 - 

  f. Altele (se precizează care) 
 

B1_6 - 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013  departajat după modalitatea de soluţionare a acestora: 

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil B2_1 - 

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii B2_2 - 

 c. Numărul de solicitări înregistrate 
respinse,  din motivul: 

a) informaţii  exceptate B2_3 - 

b) informatii inexistente B2_4 - 

c)  fără motiv B2_5 - 

d) alte motivaţii  (care ?) 
 

B2_6 - 

d. Numărul de solicitări înregistrate 
respinse, departajat pe domenii de 
interes: 

a) utilizarea banilor publici (contracte, 
investiţii, cheltuieli  etc)           

B2_7 - 

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor 
institutiei publice 

B2_8 - 

c)  acte normative, reglementări B2_9 - 

d)  activitatea liderilor instituţiei B2_10 - 



e)  informaţii privind modul de aplicare a 
Legii  nr. 544/2001 

B2_11 - 

  f) altele (se precizează care) 
 

B2_12 - 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013,  departajat după tipul solicitantului informaţiilor: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice B3_1 - 

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice B3_2 - 

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, departajat după modalitatea de adresare a solicitării: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

  a. pe suport de hârtie B4_1 - 

  b. pe suport electronic B4_2 - 

  c. verbal B4_3 - 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

1. Numărul de reclamaţii administrative 
la adresa instituţiilor publice în anul 2013 
în baza Legii nr.544/2001 

 a. rezolvate  favorabil  reclamantului C1_1 - 

b. respinse C1_2 - 

c. în curs de soluţionare C1_3 - 

2. Numărul de plângeri în instanţă la 
adresa instituţiilor publice în anul 2013 
în baza Legii nr.544/2001 

a. rezolvate favorabil reclamantului C2_1 - 

b. rezolvate în favoarea instituţiei C2_2 - 

c. pe rol C2_3 - 

D. Costuri 
1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate 

cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2014 
D1 - 

2. Suma încasată în anul 2014 de instituţie pentru serviciile de copiere a 
informaţiilor de interes public furnizate  

D2 - 

NOTĂ: Se va marca, în căsuţa corespunzătoare, cu un „ x” răspunsul !!!  

 

 

 

 

 

Intocmit, 
Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă 

dl.Chioreanu Gheoeghe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


