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RAPORT
privind transparenţa decizională în anul 2008
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 esentială 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 2008, treisprezece proiecte de hotărâri şi un proiect de dispoziţie a
primarului municipiului Piteşti au fost supuse, în prealabil, procedurilor prevăzute de
HCL nr.176/20.06.2003, având caracter normativ, doisprezece dintre acestea(exclusiv
proiectul de dispoziţie) finalizându-se prin adoptare de către Consiliul Local al
Municipiului Piteşti.
Pentru aceste acte normative cu aplicabilitate generală - HCL
nr.57/06.02.2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
transport în regim de taxi sau de închiriere şi de dispecerat taxi în municipiul Piteşti,
HCL nr.59/12.02.2008 privind aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2008,
HCL nr.158/16.04.2008 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de
salubrizare prestat de S.C. SALUBRITATE 2000 S.A, HCL nr.159/16.04.2008 privind
aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din cadrul Administraţiei
Domeniului Public al municipiului Piteşti, HCL nr.163/16.04.2008 privind condiţiile de
acordare şi cuantumul maxim al prestaţiei financiare excepţionale, HCL
nr.186/16.04.2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232 din 17.07.2007
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti (publicitatea stradală în
municipiul Piteşti), HCL nr.203/15.05.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2009, HCL nr.231/15.05.2008 privind aprobarea
Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul
Piteşti, HCL nr.204/29.10.2008 privind aprobarea Procedurii de debranşare/deconectare
de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Piteşti, HCL
nr.230/27.11.2008 privind aprobarea”Strategiei post-aderare a municipiului Piteşti în
perioada 2007-2013”, HCL nr.231/27.11.2008 privind unele măsuri referitoare la orarul
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de funcţionare al unităţilor de alimentaţie publică, precum şi al locaţiilor destinate
recreerii şi divertismentului, HCL nr.251/27.11.2008 privind aprobarea Studiului de
oportunitate, Contractului cadru, Caietului de sarcini, Fişei de date şi a Regulamentului,
pentru desfăşurarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor
şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public şi/sau privat al
municipiului Piteşti, precum şi Dispoziţia nr.3444/21.08.2008 privind aprobarea
Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare a
administratorilor de imobil - indicatorii care stau la 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 toate cele 12 proiecte de acte normative supuse
analizei consiliului local, fiind emisă de către primarul municipiului Piteşti şi dispoziţia
sus menţionată;
b) Au fost primite un număr total de 59 recomandări la proiectele de acte
normative care vizau: aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2008, activitatea
de transport taxi, strategia post-aderare a municipiului Piteşti, precum şi atestarea
administratorilor de imobile, supuse în prealabil dezbaterii publice;
c) Au fost incluse în proiectele de acte normative menţionate la litera b)
un număr total de 35 recomandări (cea mai mare parte a acestora se regăseau deja în
prevederile proiectelor în cauză);
d) Au fost incluse în conţinutul deciziilor luate un număr total de 35
recomandări, respectiv în HCL nr.57/06.02.2008, în HCL nr.59/12.02.2008, în HCL
nr.230/27.11.2008, precum şi în Dispoziţia nr.3444/21.08.2008;
e) Au fost organizate dezbateri publice în cazul HCL nr.59/12.02.2008 şi
HCL nr.230/27.11.2008;
f) Au avut loc un număr total de 21 şedinţe publice ale consiliului local(la
care se adaugă şedinţa de constituire a consiliului local din data de 19.06.2008);
g) Numărul participanţilor la şedinţele publice, inclusiv la dezbaterile
publice, a fost de 600;
h) Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media - 21
(plus şedinţa de constituire);
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 autorităţiile administraţiei
publice locale de la nivelul municipiului Piteşti în ceea ce priveşte implicarea 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.
RESPONSABIL PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ:
Şef Serviciu Administraţie Publică Locală,
Andrei-Cătălin Călugăru
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