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 2014
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 r privind liberul acces la informaţiile publice şi transparenţa
decizională, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2014, 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. 13 din Legea nr. 52/2003 r privind liberul
acces la informaţiile publice şi transparenţa decizională, cu modificările și comletările ulterioare;
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 2014, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
Art. 2 - Se însuşeşte raportul de evaluare asupra aplicării Legii nr. 52/2003 r privind transparenţa
decizională, pe anul 2014, 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.
BĂNIA la data de 29.01.2015
Nr. 8

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Țîncu Ioan
Contrasemnează
Secretar
Pavel Marin

ANEXA nr. 1
La hotărârea consiliului Local Bănia
nr. 8/29.01.2015

RAPORT ANUAL DE EVALUARE
asupra aplicării Legii nr. 544/2001 privind accesul
la informaţiile de interes public pe anul 2014

Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public în cadrul Primăriei Comunei Bănia
în anul 2014 s-a făcut prin afisare la sediul autoritatii precum si in pagina de Internet proprie,
www.primariabania.ro., precum și oferirea condițiilor pentru consultarea informațiilor de interes public la
sediul autoritatii, cu toate că nici în anul 2014 nu a fost posibilă amenajarea unui punct distinct în acest
scop din lipsa fondurilor.
În anul 2014 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 2014, accesul la informatiile de interes public s-a realizat în mare parte din
oficiu, iar instituţia a asigurat toate condiţiile şi a existat toată 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:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de
audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele
de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana
se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
Astfel în anul 2014 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 2014;
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.
Nu s-au înregistrat reclamaţii administrative la adresa instituţiei.
PRIMAR
Silvestru Bălan

ANEXA nr. 2
La hotărârea consiliului Local Bănia
nr. 8/29.01.2015

RAPORT ANUAL DE EVALUARE
asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională pe anul 2014

Asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 r 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 r au fost desfăşurate în bune condiţii şi
în conformitate cu prevederile legale.
Astfel, în anul 2014, raportat la prevederile art. 13 din Legea nr. 52/2003 republicată, cu modificările
ulterioare, elementele privind activitatea în acest domeniu a Primăriei comunei Bănia sunt după cum
urmează:
a) numărul total al recomandărilor primite = 0;
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor
luate=0;
c) numărul participanţilor la şedinţele publice =0;
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative = 3;
e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea
prevederilor L.52/2003 = 0;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestoraautoitatea publică locală a păstrat o strânsă legătură cu membrii comunității locale, nefiind înființate
asociații legal constituite;
g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului – nu a fost cazul;
Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la
sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

PRIMAR
Silvestru Bălan

