ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
Consiliul Local

HOTARARE
privind însuşirea rapoartelor anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională, pe anul 2012
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinara,
Văzând rapoartele primarului comunei Bănia referitoare la aplicarea prevederilor
Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificările
şi completările ulterioare, respectiv la aplicarea Legii nr. 52/2003 privind liberul acces
la informaţiile publice şi transparenţa decizională, cu modificările și completările
ulterioare, pe anul 2012, expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul
compartimentului de specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local Bănia,
Având în vedere prevederile art. 5 al (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare şi art. 12
din Legea nr. 52/2003 privind liberul acces la informaţiile publice şi transparenţa
decizională;
In baza prevederilor art.36 al.(1), art.45 şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1- Se însuşeşte raportul de evaluare asupra aplicării Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, pe anul 2012, conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2 - Se însuşeşte raportul de evaluare asupra aplicării Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională, pe anul 2012, conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul consiliului local,
în alte locuri publice şi se va comunica instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
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ANEXA nr. 1
La hotărârea consiliului Local Bănia
nr. 8/28.01.2013

RAPORT ANUAL DE EVALUARE
asupra aplicării Legii nr. 544/2001 privind accesul
la informaţiile de interes public pe anul 2012
Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public în cadrul Primăriei Comunei Bănia în anul 2012 s-a
făcut prin intermediul personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Bănia cu atribuţii prevăzute în fişa postului
în acest sens.
Înfiinţarea Centrului de Informare pentru Cetăţeni nu a fost posibilă din lipsa fondurilor pentru suportarea cheltuielilor
cu salarizarea persoanelor ce trebuiau încadrate în vederea asigurării legăturii între cetăţeni şi instituţia noastră.
În anul 2011 nu au fost înregistrate reclamaţii administrative.
Prin activităţile desfăşurate privind informarea cetăţenilor s-au pus la dispoziţia publicului dosarele de şedinţă şi orice
fel de informaţie care poate fi făcută publică şi vizează activitatea Primăriei comunei Bănia sau a consiliului Local Bănia.
Pe parcursul anului 2011, accesul la informatiile de interes public s-a realizat mai în mare parte din oficiu, fiind
înregistrată o singură cerere din partea cetăţenilor, pentru care s-a formulat răspuns în termenul legal, cu toate că instituţia a
asigurat toate condiţiile şi a existat toat ă disponibilitatea pentru furnizarea informaţiilor la cerere, în condiţiile legii, prin
intermediul persoanelor desemnate în acest scop.
S-a urmărit comunicarea din oficiu a informaţiilor prevăzute de art. 5, alin 1 din Legea nr. 544/2001, care constituie
informaţii publice, după cum urmează:
 actele administrative cu caracter normativ de interes general;
 informări privind starea economică şi socială a comunei;
 rapoartele anuale de activitate ale consilierilor şi viceprimarilor;
 documente privind organizarea achiziţiilor publice;
 lista actelor necesare soluţionării cererilor adresate de cetăţeni în domeniul fondului funciar, registrului agricol, stării
civile, autorităţii tutelare şi asistenţei sociale, nomenclaturii stradale, etc.;
 agenda culturală;
 lista certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire eliberate;
 programul săptămânal de audienţe;
 proiectul bugetului local;
 bugetul aprobat, contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul anterior;
 coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Bănia (denumirea , sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail
şi adresa paginii de Internet);
În cadrul instituţiei, pentru o bună desfăşurare a activităţii de informare şi relaţii publice, s-a urmărit:
informarea publică directă a persoanelor;
informarea directă a personalului;
informarea interinstituţională.
Astfel în anul 2012 au fost aduse la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul Primăriei sau publicarea pe pagina
www.primariabania.ro, următoarele:
Atribuţii ale personalului din aparatul propriu al consiliului local Bănia;
bugetul local pe anul 2012;
reglementările instituite de Consiliul Local în materia gospodăririi şi întreţinerii curăţeniei comunei;
hotărârile Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor locale speciale.
Statutul comunei Bănia;
Alte hotărâri ale consiliului local de interes general;
Orice persoană a putut solicita informaţii în scris, sau verbal.
Cu referire strictă la conţinutul raportului prevăzut de art. 27 din Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 123/2002, în anul 2011 au fost adresate instituţiei noastre pe suport de hârtie sau prin intermediul poştei
electronice, solicitări de informaţii de interes public, care au fost soluţionate în termenul prevăzut de lege.
Nu s-au înregistrat reclamaţii administrative la adresa instituţiei.

PRIMAR
Silvestru Bălan

ANEXA nr. 2
La hotărârea consiliului Local Bănia
nr. 8/28.01.2013

RAPORT ANUAL DE EVALUARE
asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională pe anul 2012

Asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 s-a făcut prin desemnarea unei persoane din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia, în lipsa unui compartiment de specialiate.
De remarcat că activităţile prevăzute în Legea nr. 52/2003 au fost desfăşurate în bune condiţii şi în
conformitate cu prevederile legale.
În condiţiile prevăzute de art. 12 din L.52/2003, la nivelul autorităţii locale în anul 2012 elementele
obligatorii a fi făcute publice sunt după cum urmează:
a) nu au fost înregistrate recomandari referitoare la proiectele de hotărâre puse în dezbaterea
consiliului local;
b) în condiţiile prevăzute la lit. „a” nu au existat nici recomandari incluse in proiectele de acte
normative si in continutul deciziilor luate;
c) la şedinţele publice organizate nu au fost participanti care să facă propuneri de modificare sau
completare a proietelor de hotărâri, cu ocazia adoptării, cu toate că au fost făcute anunţuri şi publicaţii pe
pagina Internet www.primariabania.ro conform prevederilor legale.
d) în anul 2012 au fost organizate şedinţe publice organizate pe marginea proiectelor de acte
normative;
e) autoritatea publica nu a fost actionată in justitie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.
52/2003;
f) la nivelul comunei nu există asociatii legal constituite;
g) toate şedinţele consiliului local pe anul 2012, ordinare, extraordinare sau de îndată au fost
declarate publice şi nu au fost cazuri în care consliul local să hotărască ca şedinţele să fie „cu uşile
închise”.
În concluzie, în anul 2012 cetăţenii, în general, nu şi-au manifestat interesul pentru a interveni în
procesul de elaborare a actelor normative de la nivel local.
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