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RAPORT ANUAL DE EVALUARE  

 
asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa  

decizională  pe anul 2008  

 

Asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 s-a făcut prin desemnarea unei 
funcţionaru public, în persoana secretarului comunei,  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 2007 
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, cu toate că au fost făcute 
anunţuri şi publicaţii pe pagina Internet www.bania.cs.ro . Întrucât pe anul 2009 această 
pagină nu mai poate fi accesată, au fost luate măsuri pentru a fi creată o nouă pagină având 
deja ocupat domeniul www.primariabania.ro.  

    d) în anul 2008 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 2008, ordinare sau extraordinare au fost  

declarate publice şi nu au fost cazuri în care consliul local să hotărască ca şedinţele să fie 
„cu uşile închise”.   

În concluzie se pare că în anul 2008 cetăţenii nu şi-au manifestat interesul pentru 
obţinerea unor informaţii  publice, motiv pentru care, în anul 2009 va fi necesar să  stabilim 
măsuri de a  lua iniţiativa  din partea instituţiei pentru trezirea interesului pentru acest tip de 
informaţii prin editarea unei publicaţii proprii, sau alte metode eficiente.  
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