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RAPORT PE ANUL 2O2O

privind transparenta decizionala in conformitate cu art. 12 alin. (1) din
Legea nr.5212003

I.Modalitati folosite pentru asigurarea participarii cetatenilor
asociatiilor legale la elaborarea Hotararilor Consiliului local
emiterea Dispozitiilor primarului

a)metoda prin care se realizeaza publicitatea la proiectele de hotarari care
urmeaza sa fie adoptate este urmatoarea:
-in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
local Josenii Bargaului, proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia
publicului in Punctul de Informare-Documentare Josenii Bargaului, prin
grija functionarului care deserveste acest punct, cu cel putin 30 de zile
lucratoare inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre

autoritatile publice, stabilindu-se o perioada de cel putin l0 zile pentru a
primi in scris propuneri, sugestii, opinii sau contestatii.
b)transmiterea proiectelor de hotarari persoanelor care au formulat cereri in
acest sens se face in conformitate cu prevederile Regulamentului de

organizare si functionare a Consiliului local Josenii Bargaului: functionarul
care deserveste Punctul de Informare-Documentare Josenii Bargaului, va
prelua cererile si va transmite proiectele de acte normative tuturor
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii, dupa
perceperea taxei de multiplicare prin aparatul XEROX.
c)responsabilul pentru relatii cu societatea civila care primeste propunerile,
sugestiile, opiniile si contestatiile persoanelor interesate cu privire la
proiectul de hotarare propus este desemnat prin Hotararea Consiliului local
Josenii Bargaului nr. 4312002.
d)nu s-au organizat dezbateri publice pe proiecte de hotarari, deoarece nu au

fost solicitari, ele fiind prelucrate in adunarile cetatenesti, dar la sedintele
Consiliului local au parlicipat cetateni din cadrul comunei.

II.Cum se creeaza cadrul necesar participarii persoanelor interesate la
lucrarile sedintelor publice?

a)Cum se efectue aza public\tatea?
-in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
local Josenii Bargaului, convocatorul pentru consilierii locali, privind
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sedintele se afiseaza la sediul Primariei comunei Josenii Bargaului, cu cel
putin 3 zile inainte de desfasurare. Convocarea sedintelor consiliului local se

face in conformitate cu art. 134 din OUG nr. 5712019, cu completarile
ulterioare, in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei pentru
sedintele ordinare si in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei sau
documentului de convocare pentru sedintele extraordinare tinand cont de
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale prevazut de art. 189
din legea nr. 13712010, privind Codul de procedura civila, republicata, cu
modificarile ulterioare. Convocatorul va cuprinde la pozitia ,,invitati" si
cetatenii si asociatiile legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri
in scris, cu valoare de recomandare referitor la unul dintre domeniile de
interes public care urrneaza sa fie aprobat in sedinta publica.
b)Sala de sedinte a Consiliului local Josenii Bargaului se afla la parterul
institutiei Primariei avand o suprafata de 78,75 mp, iar pentru dezbateri
publice se poate utiliza sala Caminului cultural Josenii Bargaului.
c)Participarea reprezentantilor mass-media la sedintele publice se face in
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului local Josenii Bargaului. Participarea persoanelor interesate la
sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte,
in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza
sedinta. Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la
sedintele publice.
d)Publicitatea minutei sedintei se face prin Punctul de Informare-
Documentare al comunei Josenii Bargaului prin grija functionarului care
deserveste acest punct.
e)Raportul anual privind transparenta decizionala prevazut la art. 12 din
Legea nr" 52/2003, va fi afisat la sediul Primariei comunei Josenii Bargaului
in Punctul de Informare-Documentare si prezentat in sedintele publice.

Ill.Regulamentul de organizare functionare al Consiliului local a fost
aprobat prin Hotararea Consiliului local Josenii Bargaului nr. 612020,
asigurandu-se cu aceasta ocazie aplicarea prevederilor Legii nr.
s2t2003.

IV.Nu exista abateri disciplinare ale functionarilor publici savarsite in
aplicarea Legii nr. 52/2003.
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