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RAPORT  PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR.52/2003 PRIVIND 
TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A ORAŞULUI 

HAŢEG,  ÎN ANUL 2021 
 

Apariția Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a 
dat posibilitatea cetățenilor fiecărei unități teritorial - administrative să se implice în procesul 
de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative. Astfel 
persoanele pot participa fie individual, în calitatea lor de cetățeni, fie organizați în ceea ce 
legea numește "asociații legal constituite", fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, 
limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială, la luarea deciziilor 
administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.  

Primăria Oraşului Haţeg, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte 
normative a publicat anunțuri referitoare la aceasta acțiune în site-ul propriu, prin afișare la 
sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, le-a transmis către mass-media locală, după 
caz. În acest sens s-a efectuat publicitatea cu privire la elaborarea unui număr de 32  proiecte 
de hotărâri cu caracter normativ din totalul celor 209 de acte administrative adoptate. 

În anul 2020 au fost organizate un număr de 21 de ședințe de consiliu local dintre care 
12 ordinare, 2 extraordinare, 7 convocate de îndată. Toate ședințele organizate au fost ședințe 
publice. Ordinea de zi a fiecărei ședințe, inclusiv ora și data, s-au afișat pe site-ul instituției, la 
sediul consiliului local, în loc vizibil. Statistic activitatea privind aplicarea și respectarea 
prevederilor Legii nr.52/2003, se prezintă astfel: 

 
INDICATORI COD RAS- 

PUNS 
A. procesul de elaborare a actelor administrative cu caracter normativ  
1.Numarul proiectelor de acte administrative cu caracter normativ 
adoptate in  anul 2020 

A1 32 

2.Numarul proiectelor de acte administrative cu caracter normativ, 
care au fost anuntate public in  anul 2020 

A2 32 

Dintre acestea, au fost anuntate in mod public:  
       a. prin afişare la sediul instituţiei  A2_1 32 
       b. prin mass-media  A2_2 0 
       c. pe pagina de internet proprie  A2_3 32 
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea  de informaţii 
referitoare la proiecte de acte normative  

A3 
 

0 
 

Din care, solicitate de:  

 a. persoane fizice  A3_1 0 
 b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal  constituite  A3_2 0 
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o 
cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act  
normativ 

A4 
 
 

0 
 
 

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

A5 
 

0 
 



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

A6 
 

0 
 

7. Numărul total al recomandărilor primite  A7 0 
8. Numărul total al recomandărilor incluse în  
proiectele de acte normative 

A8 0 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal 
constituite                               

A9 0 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2020 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)  

A10 177 

B. Procesul de luare a deciziilor  
1. Numărul total al şedinţelor publice  organizate B1 0 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:  B2 32 

 a. afişare la sediul propriu  B2_1 32 

b. publicare pe site-ul propriu  B2_2 32 

c. mass-media  B2_3 0 

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

B3 0 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media  B4 0 

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

B5 0 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate B6 0 

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

B7 0 

 a. Informaţii exceptate  B7_1 0 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) referitoare la 
şedinţele publice  

B8 32 

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice  B9 0 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie 
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor 
legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei 
publice:  

C1 0 

a. rezolvate favorabil reclamantului  C1_1 0 
b. rezolvate favorabil instituţiei  C1_2 0 
c. în curs de soluţionare  C1_3 0 
 
 
 
           PRIMAR,                                                                                  SECRETAR GENERAL, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ                                                                          Valentin PASCONI 
 
 
 
 


