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RAPORT

 al administra iei municipiului Bac u privind aplicarea Legii nr. 52/2003 

a transparen ei decizionale,  pentru anul 2008

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

institu ionalizare a transparen ei în administra ie i combatere a corup iei, al turi de alte 

reglement ri cum ar fi accesul la informa ie, finan area partidelor politice, achizi iile

publice, declararea averilor,declararea conflictelor de interese i a incompatibilit ilor. 

        Potrivit art.12 din Legea nr.52/2003 privind transparen a decizional  în  

administra ia  public  , autorita ile publice au obliga ia de a întocmi i de a face public 

raportul anual privind transparen a decizional .

        Raportul privind transparen a decizional  pentru anul 2008, a avut la baz

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

public care urmeaz  s  fie dezb tute de autoritatea local , precum i asupra proiectelor 

de acte normative; consultarea ceta enilor i a asocia iilor legal constituite, la ini iativa

autorit ilor publice, în  procesul de elaborare a actelor normative; participarea activ  a 

cet enilor la luarea deciziilor administrative i în procesul de elaborare a proiectelor de 

acte normative,  cu respectarea procedurilor legale. 
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Astfel pe parcursul anului 2008, Consiliul Local al Municipiului Bac u s-a întrunit 

în  edin  de 23 de ori, din care în edin e ordinare de 11 ori, iar în edin e

extraordinare  de 12 ori. Aceste edin e au fost aduse la cuno tin  public  prin afisare la 

sediul propriu, publicare în site-ul propriu al Prim riei Bac u i în mass-media local .

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparen a decizional  în 

administra ia public  s-a aplicat procedura publicita ii cu privire la elaborarea tuturor 

proiectelor de hot râri cu caracter normativ, dintre care enumer m astfel : 

proiectul de act normativ privind  aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a 
Programului de investitii pe anul 2008, ale Consiliului Local al Municipiului 
Bacau i a prognozei pe urm torii trei ani. 
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proiectul de hot râre privind aprobarea instituirii taxelor speciale pentru 

depozitarea în Rampa de de euri “Nicolae B lcescu” a de eurilor menajere 

provenite din localit ile asociate în cadrul proiectului “Managementul Integrat al 

De eurilor în Municipiul Bac u i în zonele limitrofe”, precum  i a de eurilor din 

demol ri i excav ri provenite de la persoanele fizice i juridice din municipiul 

Bac u.

proiectul de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

desf urare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul 

municipiului Bac u, a Regulamentului  privind procedura de atribuire în gestiune 

delegat  a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi i a 

Regulamentului  de organizare i desf urare a serviciului de transport public de 

m rfuri sau bunuri în regim de taxi. 

proiectul de hot râre privind aprobarea reglement rii serviciilor publice de 

între inere i exploatare a parc rilor publice auto din Municipiul Bac u i regimul 

contraven iilor în folosirea acestor parc ri.

proiectul de hot râre privind aprobarea „Ghidului Solicitantului” i a 

documentelor procedurale, pentru atribuirea contractelor de finan are 

nerambursabil  din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/2001, a administra iei publice locale, republicat i

modificarea în mod corespunz tor a hot rârii nr. 151/2007, a Consiliului Local al 

Municipiului Bac u.
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proiectul  de hotarâre  privind stabilirea impozitelor i taxelor locale i a taxei de 

salubrizare pentru anul 2009 în municipiului Bac u.

proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de deconectare 

/debransare de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica din 

municipiul Bacau. 

proiectul de hotarâre privind aprobarea modific rii i complet rii Regulamentului 

de Urbanism Local al municipiului Bac u, aferent Planului de Urbanism General. 

proiectul de hotarâre privind instituirea taxei speciale pentru oficierea c s toriilor

în alt spa iu decât cel al sediului Serviciului St rii Civile, precum i pentru 

oficierea c s toriilor în zilele de vineri dup  ora 14.00, sâmb ta, duminica din 

sapt mân , inclusiv în zilele declarate libere, conform legii. 

      Toate aceste proiecte au fost analizate i dezb tute în cele 23 de edin e ale 

Consiliului Local al Municipiului Bac u, care au fost publice, i s-au desf urat în 

prezen a mass-mediei locale , au fost afi ate la sediul institu iei într-un loc  accesibil 

publicului, au fost postate pe site-ul Prim riei Bac u www.primariabacau.ro

        În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 52/2003, minutele edin elor  

care consemneaz  sintetic înregistrarea edin elor, precum i rezultatul dezbaterilor, 

inclusiv votul fiec rui consilier local, au fost puse într-un dosar special care se  afl

la intrarea în institu ie i unde pot fi consultate de to i cei interesa i. Deasemenea 

minutele edin elor Consiliului Local Bac u sunt postate i pe site-ul Prim riei

Bac u www.primariabacau.ro  pentru a fi consultate de to i cei interesa i.
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 Statistic activitatea Prim riei municipiului Bac u privind aplicarea i respectarea 

prevederilor Legii nr. 52/2003 în anul 2007, se prezint  astfel : 

1. Recomand ri primite - pentru proiectele de hot râre care au urmat procedurile 

de transparen  prev zute de Legea 52/2003, au fost primite din partea cet enilor

i a asocia iilor legal constituite un num r de  5 recomand ri, obiec iuni i

propuneri, care au fost puse în discu ia i analiza comisiilor de specialitate ale  

Consiliului Local si ulterior spre analiz i dezbatere în Consiliul Local al 

Municipiului Bac u;
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2. Hot râri adoptate - Consiliul Local a adoptat în anul 2008 în total un num r de  

475 hot râri, în marea lor majoritate acestea fiind ne-normative i  cu caracter 

individual 

3. num rul total al recomand rilor incluse în proiectele de acte normative  -  3 

4. Termene - termenul de minim 10 zile în care cei interesa i au putut depune în 

scris la registratura Prim riei Bac u, sau pe adresa de e- mail indicat  în anun  – 

aparatuldelucru.clb@primariabacau.ro ,  eventualele opinii, sugestii, recomand ri, 

a fost respectat de fiecare dat ;

5. Persoana desemnat  - pentru rela ia cu societatea civil , a fost  desemnat

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

primeasc  în scris aceste propuneri, sugestii i opinii cu privire la proiectele de 

acte normative supuse dezbaterii publice. 

6. Afi aj - toate proiectele cu caracter normativ au fost afi ate la panourile de afi aj,

aflate în fa a i lateralul sediului institu iei ; acestea au fost în mod obligatoriu 

postate i pe site- ul Prim riei Bac u www.primariabacau.ro  pentru a fi 

consultate de persoanele interesate. 

7. Participan i - la fiecare edin  de consiliu local au participat al turi de 

directorii, efii de servicii i efii de birouri , în medie un num r de persoane 

cuprins între 15 i 20 , reprezentan i ai asocia iilor legal constituite, reprezentan i

ai cet enilor, reprezentan i ai mass-mediei. 

8. Dezbateri Publice - pe parcursul anului 2008 au fost organizate dezbateri 

publice, printre care amintim urm toarele  teme de discu ie  :

în data de 01.02.2008 dezbatere public  cu temele  
 1. proiectul privind  aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli, a 
Programului  de investitii pe anul 2008 ale Consiliului Local al Municipiului 
Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani




