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de activitate privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizionaiă, pe anul 2014, la nivelul Primăriei oraşului Ineu 

în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizionaiă în administraţia publică, autorităţile publice centrale şi locale, precum şi alte 
instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, sunt obligate să stabilească 
regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, în 
raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora. 

Transparenţa decizionaiă în cadrul administraţiei publice are drept scop 
sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice locale faţă de cetăţeni ca 
beneficiari ai deciziei administrative, precum şi stimularea participării active a acestora în 
procesul de luare a deciziilor administrative şi de elaborare a actelor normative. 

Primăria oraşului Ineu şi Consiliul local Ineu, au acţionat pentru aplicarea şi 
respectarea prevederilor legale. în acest sens s-a efectuat publicitatea cu privire la 
procesul de elaborare a unui număr de 31 proiecte de hotărâri cu caracter normativ. 

Anunţul referitor la elaborarea proiectelor de hotărâre s-a realizat prin afişare 
la sediul primăriei, într-un spaţiu accesibil publicului larg sau pe site-ul primăriei 
www.primariaineu.ro. 

Pentru o mai bună informare a cetăţenilor şi pentru sporirea gradului de 
transparenţă decizionaiă, Consiliul local Ineu publica „Informaţia Ineuana" a oraşului Ineu, 
publicaţie care apare lunar. 

Aici sunt prezentate în anul 2014 , unele hotărâriri adoptate în şedinţele 
Consiliului Local Ineu precum şi unele informaţii de interes public, în sprijinul cetăţeanului 
(ex:regulamente, informaţii privind activitatea unităţilor bugetare subordonate, informaţii 
cu privire la proiectele aflate în derulare, programe şi acţiuni derulate de Primăria 
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Oraşului Ineu, acţiuni culturale, rapoarte de activitate, etc.). 
Pentru asigurarea transparenţei decizionale toate şedinţele Consiliului local 

al oraşului Ineu, în număr de 20, au fost şedinţe publice. Ordinea de zi a acestora, 
inclusiv data, ora şi locul de desfăşurare, procesele verbale şi minutele acestor şedinţe 
s-au afişat la sediul Primăriei oraşului Ineu. 

S-a estimat un număr de 4 persoane care au participat efectiv la 
şedinţele consiliului local. 

Deşi Legea nr.52/2003, reglementează dreptul cetăţenilor de a participa la 
luarea deciziilor administrative prin transmiterea în scris de propuneri, sugestii şi opinii cu 
valoare de recomandare privind un anumit proiect de hotărâre, nu a fost înregistrată nici o 
propunere în acest sens şi nici recomandari din partea asociaţiilor legal constituite 
(federaţii, ONG-uri). 

în cursul anului 2014 nu s-au organizat dezbateri publice cu cetăţenii. 
Nu au fost cazuri de acţionare în justiţie pentru nerespectarea prevederilor 

Legii nr. 52/2003 . 
Site-ul Primăriei a fost actualizat cu informaţii de interes public, proiecte de 

hotărâri, hotărâri, dispoziţii, anunţuri, etc. 
Ca o evaluare proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal 

constituite ale acestora considerăm că implicarea cetăţenilor a rămas la fel şi după 
implementarea legii transparenţei decizionale nr.52/2003 , întrucât nu s-au transmis în 
scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de 
hotărâre. Considerăm că recomandările formulate de cetăţeni pot conduce la 
îmbunătăţirea proiectelor de acte normative , prin sprijinul în identificarea corectă a 
necesităţilor şi nevoilor lor; iar cu privire la asociaţiile legal constituite (federaţii, ONG-uri) 
am răspuns tuturor solicitărilor formulate de acestea. 

Primăria oraşului Ineu acţionează şi va acţiona în continuare pentru 
informarea şi consultarea cetăţenilor, astfel încât aceştia să participe activ în procesul de 
luare a deciziilor de către autoritatea publică locală. 

ÎNTOCMIT, 
Consilier Felicia Barna 


