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RAPORT
privind transparenţa decizională în anul 2013

Prin Legea nr.52/2003 au fost stabilite reguli procedurale minimale
aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii
care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite de acestea cu cetăţenii
şi asociaţiile legal constituite ale acestora. Transparenţa este considerată un principiu şi
o condiţie esenţială pentru a aduce administraţia publică mai aproape de cetăţean, pentru
a o face mai receptivă la nevoile şi aşteptările cetăţenilor şi pentru ca ea să devină un
prestator de servicii de calitate.
În vederea implementării acestui act normativ la nivelul municipiului
Piteşti a fost adoptată HCL nr.176/20.06.2003, care stabileşte procedurile privind
participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite cu domiciliul/sediul în
municipiul Piteşti, la procesul de elaborare a actelor normative cu aplicabilitate
generală, precum şi la procesul de luare a deciziilor de către consiliul local şi primar, iar
prin Dispoziţia nr.769/02.09.2003 a fost desemnat responsabilul pentru relaţia cu
societatea civilă.
În anul 2013, un număr de 11 proiecte de hotărâri au fost supuse, în
prealabil, procedurilor prevăzute de HCL nr.176/20.06.2003, având caracter normativ,
operaţiunea finalizându-se prin adoptare unui număr de 9 hotărâri de către Consiliul
Local al Municipiului Piteşti.
Pentru aceste acte normative cu aplicabilitate generală - HCL nr.
71/27.03.2013 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind asociaţiile de
proprietari; HCL nr. 85/27.03.2013 privind organizarea concursului „Cea mai bine
gospodărită asociaţie de proprietari din Municipiul Piteşti”; HCL nr. 93/08.04.2013
privind aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2013; HCL nr. 112/08.04.2013
privind organizarea concursului „Faţade noi la case vechi”; HCL nr. 135/30.05.2013
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014; HCL nr.
273/26.09.2013 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
atestării persoanei fizice şi autorizării persoanei juridice specializate, pentru activitatea
de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Piteşti; HCL nr. 280/26.09.2013
privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului ,,Speranţe piteştene, speranţe
româneşti”; HCL nr. 300/10.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a serviciului de gestionare şi protecţia animalelor fără stăpân, animalelor
pierdute sau abandonate şi de neutralizare a deşeurilor animaliere din municipiul Piteşti;
HCL nr. 351/28.11.2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 27/2002 privind
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi sancţionarea faptelor ce
constituie contravenţii, cu modificările şi completările ulterioare - indicatorii care stau la
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baza întocmirii raportului anual privind transparenţa decizională, prevăzut de art.12
alin.(1) din Legea nr.52/2003, se prezintă astfel:
a) Au fost adoptate un număr de 9 proiecte de acte normative supuse
analizei consiliului local;
b) Au fost primite un număr de 24 recomandări la proiectul de act
normativ care viza aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2013 şi un număr de
16 recomandări la proiectul de act normativ care viza aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a serviciului de gestionare câini fără stăpân;
c) Au fost incluse în proiectele de acte normative menţionate la litera b)
un număr de 12 recomandări, respectiv un număr de 5 recomandări;
d) Au fost incluse în conţinutul deciziilor luate un număr de 12
recomandări în HCL nr.93/08.04.2013, respectiv un număr de 5 recomandări în HCL
nr.300/10.10.2013;
e) A fost organizată dezbatere publică în cazul HCL nr.93/08.04.2013 (în
prealabil elaborării proiectului de hotărâre);
f) Au avut loc un număr total de 18 şedinţe publice ale consiliului
local(inclusiv şedinţa de constituire a consiliului local);
g) Numărul participanţilor la şedinţele publice, inclusiv la dezbaterile
publice, a fost de 425;
h) Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media - 18;
i) În cazul niciunei şedinţe publice nu s-a procedat la ordinea de precădere
(limitarea accesului în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe);
j) Nu au avut loc şedinţe ale consiliului local în care să fi fost restricţionat
accesul public;
k) Nu au fost înregistrate cazuri în care autoritatea publică să fie acţionată
în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii.
Consider că deschiderea manifestată de către autorităţile administraţiei
publice locale de la nivelul municipiului Piteşti, în ceea ce priveşte participarea
cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul decizional, are ca rezultat
creşterea eficienţei actului de administraţie, prin adoptarea unor decizii cât mai adecvate
interesului locuitorilor municipiului, contribuind astfel la soluţionarea mai eficientă a
problemelor colectivităţii locale.
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