
FI~A. DE EVALUARE A IMPLEMENTA.RII
LEG II NR. 52/2003 iN ANUL 2013

Numele institutiei:PRIMARIA MUN. SFANTU GHEORGHE

INDICA TORI cod RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative

1.Numarul proiectelor de acte normative A1 12 acte normative
cu aplicabilitate generala

adoptate In 2013
298 hotarari ale
Consiliului local

2.Numarul proiectelor de acte normative care au
fost anuntate In mod public A2 12

Dintre acestea, au fost anuntate In mod public:
a. pe site-ul propriu A2 1 12
b. prin afisare la sediul propriu A2 2 12
c. prin mass-media A2 3 12

3.Numarul de cereri primite pentru furnizarea
de informatii referitoare la proiecte de acte A3 nu este cazul
normative
Din care, solicitate de:

a. persoane fizice A3 1 nu este cazul
b. asociatii de afaceri sau alte asociatii A3 2 nu este cazul

legal constituite
4. Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice A4 nu este cazul
care au depus 0 cerere pentru primirea informatiilor
referitoare la proiectul de act normativ

5. Numarul proiectelor transmise asociatiilor de A5 5
afaceri $i altor asociatii legal constituite
6. Numarul persoanelor responsabile pentru relatia A6 1
cu societatea civila care au fost desemnate
7. Numarul total al recomandarilor primite A7 48
8. Numarul total al recomandarilor inciuse In AS 28
proiectele de acte normative
9. Numarullntalnirilor organizate la cererea A9 nu este cazu I
asociatiilor legal constituite
10.Numarul proiectelor de acte normative
adoptate In anul 2013 fara a fi obligatorie dezbaterea
publica a acestora (au fost adoptate In procedura de A10 1 (procedura de urgenta)
urgenta sau contin informatii care Ie excepteaza
de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

B. Procesul de luare a deciziilor
1.Numarul total al ~edintelor publice B1 24
(stabilite de institutiile publice)
2.Numarul $edintelor publice anuntate prin:

a. afi~are la sediul propriu B2 1 24
b. publicare pe site-ul propriu B2 2 24
c. mass-media B2 3 24



3.Numarul estimat al persoanelor care au
participat efectiv la ~edintele publice B3 aprox.60

4.Numarul ~edintelor publice desfa~urate in
prezenta mass-media B4 24

5.Numarul total al observatiilor ~i recomandarilor
exprimate in cadrul ~edintelor publice B5 3

6.Numarul total al recomandarilor incluse in
deciziile luate B6

..,-'
7.Numarul $edintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului

a. informatii exceptate B7 1 0
b. vot secret B7 2 0
c.alte motive (care ?) B7_3 0

8.Numarul total al proceselor verbale (minuta)
~edintelor publice B8 24

9.Numarul proceselor verbale(minuta) facute
publice B9 24

C. Cazurile in care autoritatea publica a fost actionata in justitie in 2013
1. Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta

decizionala intentate administratiei publice
a. rezolvate favorabil reclamantului C1-1 0
b. respinse C1_2 0
c. in curs de solutionare C1_3 0

ras
PRIMAR

Intocmit:
Persoana desernnata pentru aplicarea Legii nr. 52/2003

FtilOP-~' ,_



Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Nr. 6476/2014

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003

Perioada de raportare: 01 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013

in conformitate cu prevederi Ie art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionaUi in administratia publica, republicata, autoritatile
administratiei publice locale intocmesc un raport anual privind transparenta
decizionala.

La nivelul unitatii administrativ-teritoriale s-au organizat 24 ~edinte ale
Consiliului local, din care 11 ~edinte ordinare ~i 13 ~edinte extraordinare.

Cu ocazia celor 24 ~edinte publice s-au adoptat 298 de hotarari ale
Consiliului local, care au fost aduse la cuno~tinta publicului pe site-ul institutiei,
sectiunea Consiliul 10callHotarari, iar hotararile cu caracter normativ in sectiunea
Consiliul 10callHotarariIHotarari cu caracter normativ. La aceste ~edinte pe langa
persoanele de drept au participat aprox. 60 de persoane ~i reprezentanti ai mass-
mediei.

in cursu I anului 2013, conform prevederilor art. 7 din Legea 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria
municipiului Srantu Gheorghe a informat din oficiu in prealabil opinia publica
asupra elaborarea actelor normative, care urmau sa fie dezbatute in cadrul
~edintelor Consiliului local, dupa cum urmeaza:

1.) Proiect de hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a
Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciile de
salubrizare a localitatilor "ECO SEPSI" Sfantu Gheorghe, incheiat cu S.C. TEGA
S.A. Sfantu Gheorghe;

2.) Proiect de hotarare pentru modificarea ~i completarea Contractului de
delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO SEPSI", incheiat cu
S.C. TEGA S.A. Srantu Gheorghe;

3.) Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Srantu
Gheorghe, RETAIL PARK" str. Lunca Oltului nr. 4-6;

4.) Proiect de hotarare privind barea proiectului bugetului local pe anul
2013;
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5.) Proiectul de hotarare privind privind aprobarea Regulamentului pentru
emiterea Autoriza!iei de sapatura pentru lucrarile edilitare executate pe domeniul
public al municipiului Sffultu Gheorghe;

6.) Proiect de hotarare pentru modificarea Actului constitutiv ~i Statutului
Asocia!iei pentru Dezvoltarea Turismului In Judetul Covasna ;

7.) Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Actului constitutiv
~i al Statutului Asocia!iei "Asocia!ia Vadon";

8.) Proiect de hotarare privind pentru modificarea ~i completarea H.C.L. nr.
19112012 privind aprobarea lnfiin!arii Asociatiei "Clubul Sportiv SEPSI -SIC", ca
structura sportiva de drept privat, rara scop lucrativ, cu personalitate juridica;

9.) Proiect de hotarare privind pentru modificarea ~i completare H.C.L. nr.
285/2012, respectiv a H.C.L. nr. 30012012 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor
locale pe anul 2013 ~i a H.C.L. nr. 286/2012 privind aprobarea Regulamentului
privind stabilirea ~i aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului
Sfantu Gheorghe pe anul 2013;

10.) Proiect de hotarare privind instituirea normelor de buna gospodarire pe
teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe;

11.) Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru
anu12014;

12.) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea
~i aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe, pe
anu12014.

Proiectele de hotarare enumerate ~i materialele inso!itoare ale acestora au
fost postate pe site-ul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe:
www.sfantugheorgheinfo.ro~iafi~atepeavizierulinstitu!iei.caurmare.pe
marginea acestora s-au depus 48 propuneri din care 28 au fost incluse in actele
administrative.

Organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act
normativ nu a fost ceruta in scris de catre nicio asociatie legal constituita ~i nici de
catre 0 alta autoritate publica.

Un singur Proiect de hotarare a fost adoptat in procedura de urgenta, cel
privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autoriza!iei de sapatura pentru
lucrarile edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfantu Gheorghe.

Nu s-au lnregistrat ac!iuni in justi!ie intentate administra!iei publice pentru
nerespectarea prevederilor legii privind transparen!a decizionala in administra!ia
publica.

Intoemit:
Persoana responsabila ell apliearea Legii nr. 52/2003Ftilq~~i~da ~


