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RAPORTUL
administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii 52/2003, a
transparenţei decizionale în administraţia publică
pentru anul 2016
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 2016 Consiliul Local al Municipiului Buzău şi-a desfăşurat
activitatea prin organizarea a 11 şedinţe ordinare, 1 şedinţă de constituire, 8
şedinţe extraordinare şi 2 şedinţe de îndată. 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 şi 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 proceselor verbale de şedinţă pe site-ul primăriei.

În cursul anului 2016 au fost anunţate în mod public, conform Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională, un număr de 20 proiecte de
hotărâri, după cum urmează :
1- privind modificarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de
Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău şi a preţului local de facturare la
populaţie;
2- privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din
municipiul Buzău;
3- privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 175/2015 a Consiliului
Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016;
4- pentru modificarea art.1, alin. (1) din Hotărârea nr. 76/2016 a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
5- privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 167/2015 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a
suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a
municipiului, situată în municipiul Buzău, la parterul Complexului Comercial Bazar;
6- pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor
suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a
municipiului Buzău;
7- pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de
refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău;
8- instituirea unor restricţii de circulaţie pentru autovehicule pe străzile Lt.
Constantin Godeanu şi Independenţei (între strada Pompiliu Ştefu şi imobilul cu
nr. 26) din municipiul Buzău;
9- privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport
marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;
10- pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţilor de
identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare sau valorificare a vehiculelor
fără stăpân ori abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău;
11- pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de operatorii
de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi
interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor;
12- pentru aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în
parcările de reşedinţă din municipiul Buzău;
13 –pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorată de către
utilizatori, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract
încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare;
14- privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului public de
salubrizare din municipiul Buzău;
15- pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului
proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, tarlaua 30, parcela
271, lotul 2, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de
atribuire;
16- pentru rectificarea bugetului şi validarea Dispoziţiei nr.1049/09.12.2016
privind majo-rarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016 privind
stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2017;

17- privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului
proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, Aleea Industriilor,
adiacent nr.17, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de
atribuire;
18- hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a
unei părţi din cadrul complexului sportiv "Gloria", situat în municipiul Buzău, b-dul
Mareşal Averescu nr. 1 (actual nr. 5);
19- pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren
proprietate privată a municipiului Buzău, şoşeaua Buzău - Vadu Paşii;
20- 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 : 10
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative : 7
Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite : 0
Numărul şedinţelor publice: 22
Numărul şedintelor publice anunţate prin
a) Afişare la sediul propriu : 22
b) Publicare la site-ul propriu : 22
c) Mass-media: 22
Numărul estimat al persoanelor care au participat la şedinţele publice : 180
Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media : 22
Numărul total al proceselor verbale ale şedinţelor publice : 22
Numărul proceselor verbale făcute publice: 22
Nr. acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003: 0.
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