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R A P O R T 

 al administraţiei municipiului Bacău privind aplicarea Legii nr. 52/2003 

a transparenţei decizionale,  pentru anul 2010 

 

 
         Legea transparenţei decizionale face parte dintr-un pachet legislativ mai larg de 

instituţionalizare a transparenţei în administraţie şi combaterea corupţiei, alături de alte 

reglementări cum ar fi accesul la informaţie, finanţarea partidelor politice, achiziţiile 

publice, declararea averilor,declararea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor. 

        Potrivit art.12 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în  

administraţia  publică, autoritaţile publice au obligaţia de a întocmi şi de a face public 

raportul anual privind transparenţa decizională.  

        Raportul privind transparenţa decizională pentru anul 2010, a avut la bază 

principiile privind : informarea în prealabil a persoanelor asupra problemelor de interes 

public care urmează să fie dezbătute de autoritatea locală, precum şi asupra proiectelor 

de acte normative; consultarea cetaţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa 

autorităţilor publice, în  procesul de elaborare a actelor normative; participarea activă a 

cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de 

acte normative,  cu respectarea procedurilor legale. 

Astfel pe parcursul anului 2010, Consiliul Local al Municipiului Bacău s-a întrunit 

în  şedinţă de 31 de ori, din care în şedinţe ordinare de 12 ori, iar în şedinţe 

extraordinare  de 19 ori, fiind adoptate in total un numar de 457 de hotarari. 
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 Aceste şedinţe au fost aduse la cunoştinţă publică prin afisare la sediul propriu, 

publicare în site-ul propriu al Primăriei Bacău şi în mass-media locală. 

 

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică s-a aplicat procedura publicitaţii cu privire la elaborarea tuturor 

proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, dintre care enumerăm astfel : 

•  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a 

Programului de investitii pe anul 2010, ale Consiliului Local al Municipiului 

Bacau şi a prognozei pe următorii trei ani 

• proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor practicate de 

S.C.Compania de Apa Bacău SA,  pentru serviciul public de alimentare cu apa si 

de canalizare – epurare. 
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• proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

nr. 27/28.02.2008 a  Consiliului Local al municipiului Bacău, prin care s-a 

aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport 

persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău 

• proiectul de hotarare privind aprobarea ,,Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 

al Municipiului Bacău”. 

• proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind protejarea 

spatiilor verzi din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiului Bacău. 

• proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii la sistemul individual de 

facturare/incasare a contravalorii energiei termice furnizata populatiei din 

Municipiul Bacau in sistem centralizat, acordarea unor facilitati Asociatiilor de 

proprietari/locatari la plata datoriilor catre S.C. CET SA Bacau si aprobarea 

Regulamentului de repartizare a consumurilor de energie termica intre 

consumatorii din imobilele tip condominiu din Municipiul Bacau racordate la SC 

CET SA Bacau. 

• proiectul de hotarare privind completarea  H.C.L. Bacău nr.175 /29.06.2006 prin 

care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial şi procedura de 

eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de activitate, precum şi a 

Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate. 

• proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi  

taxa de salubrizare pentru anul 2011. 

• proiectul de hotarare privind aprobarea  pentru anul 2011 a taxelor locale care 

constituie surse de venit ale bugetului local, altele decît cele reglementate prin 

Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

    Toate aceste proiecte au fost analizate şi dezbătute în cele 31 de şedinţe ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacău, care au fost publice,  în prezenţa mass-mediei 
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locale , au fost afişate la sediul instituţiei într-un loc  accesibil publicului, şi au fost 

postate pe site-ul Primăriei Bacău www.primariabacau.ro   

     În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 52/2003, minutele şedinţelor  care 

consemnează sintetic înregistrarea şedinţelor, precum şi rezultatul dezbaterilor, inclusiv 

votul fiecărui consilier local, au fost postate şi pe site-ul Primăriei Bacău 

www.primariabacau.ro  pentru a fi consultate de toţi cei interesaţi. 

    Statistic activitatea Primăriei municipiului Bacău privind aplicarea şi respectarea 

prevederilor Legii nr. 52/2003, în anul 2010, se prezintă astfel : 

1. Recomandări primite - pentru proiectele de hotărâre care au urmat procedurile de 

transparenţă prevăzute de Legea 52/2003, au fost primite din partea cetăţenilor şi a 

asociaţiilor legal constituite un număr de 3 recomandări, obiecţiuni şi propuneri, care 

au fost puse în discuţia şi analiza comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local si 

ulterior spre analiză şi dezbatere în Consiliul Local al Municipiului Bacău; 

2. Hotărâri adoptate - Consiliul Local a adoptat în anul 2010 un număr de  457 hotărâri. 

3. numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative  -  2 

4. Persoana desemnată - pentru relaţia cu societatea civilă, a fost  desemnată potrivit 

art.6(5) din Lg. 52/2003, în persoana  dl. cons jr. Caleap Florin , care să primească în 

scris aceste propuneri, sugestii şi opinii cu privire la proiectele de acte normative 

supuse dezbaterii publice. 

5. Afişaj - toate proiectele cu caracter normativ au fost afişate la panourile de afişaj, 

aflate în faţa şi lateralul sediului instituţiei; acestea au fost în mod obligatoriu postate 

şi pe site- ul Primăriei Bacău www.primariabacau.ro  pentru a fi consultate de 

persoanele interesate. 

6. Participanţi - la fiecare şedinţă de consiliu local au participat alături de directorii, 

şefii de servicii şi şefii de birouri, în medie un număr de persoane cuprins între 20 şi 






