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RAPORTUL
administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii 52/2003, a
transparenţei decizionale în administraţia publică
pentru anul 2015
În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională, autorităţile publice au obligaţia de a întocmi un raport
anual care va cuprinde informaţii privind punerea în aplicare a regulilor
procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale.
Pentru punerea în aplicare a actului normativ menţionat mai sus Primăria
municipiului Buzău a întreprins activităţi pentru implicarea publicului în luarea
deciziilor: a creat condiţiile legale pentru organizarea dezbaterilor publice asupra
proiectelor normative şi a acţionat pentru informarea opiniei publice cu privire la
proiectele promovate.
Asigurarea transparenţei actului decizional, consultarea şi participarea
cetăţenilor în procesul de elaborare şi adoptare a hotărârilor cu caracter normativ
ale Consiliului Local s-a realizat prin următoarele activităţi:
 afişarea anunţului la sediul Primăriei Municipiului Buzău şi în massmedia locală;
 publicarea anunţului pe site-ul propriu la secţiunea «Proiecte de
hotărâri», împreună cu proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi
raportul de specialitate;
 întocmirea unui proces-verbal de afişare /publicitate a anunţului în
formă legală privind asigurarea transparenţei decizionale;
 transmiterea din oficiu a proiectului de hotărâre autorităţilor publice
interesate.
În anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Buzău şi-a desfăşurat
activitatea prin organizarea a 12 şedinţe ordinare, 5 şedinţe extraordinare. Toate
acestea au fost publice, fără nicio excepţie. Publicitatea tuturor şedinţelor a fost
asigurată prin afişaj la panourile informative ale primăriei, mass-media locală, dar
şi prin intermediul paginii web a primăriei www.primariabuzau.ro . Textul integral
al dispoziţiei de convocare a şedinţei, cuprinzând ordinea de zi, locul, data şi ora
desfăşurării şedinţei, a fost dat publicităţii prin intermediul ziarelor locale.
În ceea ce priveşte publicitatea dezbaterilor şedinţelor Consiliului Local,
aceasta a fost asigurată, în conformitate cu art. 10 al Legii nr. 52/2003, prin
publicarea minutelor şedinţelor pe site-ul primăriei.
În cursul anului 2015 au fost anunţate în mod public, conform Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională, un număr de 12 proiecte de hotărâri,
după cum urmează :

1- privind aprobarea preţurilor locale pentru energia termică livrată de Regia
Autonomă Municipală "RAM" Buzău produsă pe bază de gaze naturale şi a
preţului local de facturare la populaţie;
2-privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Buzău nr.38/2015,
privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi
formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora,
precum şi aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor
sociale din municipiul Buzău;
3- privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatelor de producător, a taxei
de viză semestrială a acestora, precum şi a preţului carnetului de comercializare a
produselor agricole;
4- privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe
traseele secundare de pe raza municipiului Buzău;
5- privind aprobarea tarifului pentru ora de manoperă pe categorii de
activităţi practicate în calculul situaţiilor de plată şi a devizelor de lucrări de
Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău;
6- privind aprobarea tarifelor percepute de Societatea Comercială "Trans Bus" S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică ;
7- privind aprobarea tarifelor care se vor practica de către Societatea
Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău pentru prestarea unor servicii cu
mijloacele de transport şi utilajele de construcţii;
8- hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de
urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale;
9- privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din
municipiul Buzău;
10- privind înlocuirea anexei la Hotărârea nr.115/2015 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău privind aprobarea tarifelor percepute de Societatea
Comercială "Trans - Bus" S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie tehnică
periodică;
11- privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2016;
12- pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare
pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile
aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Indicatori privind procesul de elaborarea a actelor normative :
Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă : 1
Numărul total al recomandărilor primite : 5
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative : 2
Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite : 0
Numărul şedinţelor publice: 17
Numărul şedintelor publice anunţate prin
a) Afişare la sediul propriu : 17
b) Publicare la site-ul propriu : 17
c) Mass-media: 17
Numărul estimat al persoanelor care au participat la şedinţele publice : 102
Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media : 17
Numărul total al proceselor verbale ale şedinţelor publice : 17

Numărul proceselor verbale făcute publice: 17
Nr. acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003: 0.

Întocmit,
Şef Serviciu
ing. Jipa Petronela

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52 /2003 ÎN ANUL 2015
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU
INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate
în 2015
2. Numărul proiectelor de acte normative care au
fost anunţate în mod public
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu

A1

12

A2

12

A2_1

b. prin afisare la sediul propriu

A2_2

c. prin mass-media

A2_3

12
12
12
-

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de
informaţii referitoare la proiecte de acte normative
Din care, solicitate de:
a. persoane fizice

A3

b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal
constituite
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice
care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor
referitoare la proiectul de act normativ
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de
afaceri şi altor asociaţii legal constituite
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia
cu societatea civilă care au fost desemnate
7. Numărul total al recomandarilor primite

A3_2

-

A4

-

A5

-

A6

1

A7
A8

5
2

A9

0

A10

-

8. Numarul total al recomandărilor incluse în
proiectele de acte normative
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea
asociaţiilor legal constituite
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate
în anul 2015 fără a fi obligatorie dezbaterea publică
a acestora (au fost adoptate în procedura de
urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de
la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A3_1

B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de
instituţiile publice)
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu

B2_1

b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

c. mass-media

B2_3

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat
efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în
prezenţa mass-media
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor
exprimate în cadrul şedinţelor publice
6. Numărul total al recomandărilor incluse în
deciziile luate

B1

B3

17
17
17
102

B4

17

B5

-

B6

-

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
B7_1
a. informaţii exceptate
b. vot secret

B7_2

c.alte motive (care ?)

B7_3

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta)
şedinţelor publice

17

B8

17

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute
publice

B9

17

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2015
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

Întocmit,
Şef Serviciu
ing. Jipa Petronela

-

