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Nr. 3162 din 03.03.2020

RÄPORT
privind aplicarea Legii nr. 52/2003 pe anul 2019
Ia nivelul Consiliului Judeţean Botoşani

Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să stabilească
regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul
acestora.
Un principiu de bază al legii îl reprezintă informarea în prealabil, din oficiu, a cetăţenilor
asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute, precum şi asupra proiectelor
de acte normative.
Transparenţa decizională în cadrul administraţiei publice are drept scop sporirea gradului
de responsabilitate a administraţiei publice judeţene faţă de cetăţeni ca beneflciari ai deciziei
administrative, stimularea participării active a acestora în procesul de luare a deciziilor
administrative şi de elaborare a actelor normative precum şi sporirea gradului de transparenţă la
nivelul întregii administraţű publice.
În conformitate cu prevederile art, 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, Consiliul Judeţean
Botoşani întocmeşte anual raportul privind transparenţa decizională, raport la care au acces toţi
cetăţenii interesaţi şi care va fi făcut public pe site-ul Consiliului Judeţean Botoşani şi prin aflşare
la sediul propriu.
În anul 2019 s-au organizat un număr de 21 şedinţe, din care 12 ordinare şi 9 extraordinare.
Toate şedinţele Consiliului Judeţean au fost publice fără nicio excepţie. Publicitatea acestora a fost
asigurată prin aflşaj pe panoul de la intrarea în sediul Consiliului Judeţean Botoşani, prin mass
media şi prin publicare pe site-ul propriu, Termenul de minim 3 zile de îndeplinire a procedurilor
de publicitate a şedinţelor, prevăzut de art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2003, republicată, a
fost respectat.

În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate un număr de 216 hotărâri, din care 7 cu caracter
normativ. Toate hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Botoşani au fost postate pe site-ul
instituţiei, pentru a fi consultate de cetăţeni.
În conformitate cu prevederile art 11 din Legea nr. 52/2003, republicată, după fiecare
şedinţă a consiliului judeţean s-au publicat minute pe site-ul propriu şi s-au afişat pe un panou
special amenajat la sediul consiliului, În aceste minute s-a consemnat rezuhatul dezbaterilor,
precum şi numărul de voturi acordate pentru adoptarea hotărârilor. De asemenea, au fost făcute
publice procesele verbale ale acestor şedinţe, în care s-au consemnat şi punctele de vedere
exprimate de consilierii judeţeni, prin publicarea pe site-ul propriu.
În temeiul Legii nr. 52/2003, pentru asigurarea transparenţei actului decizional, s-au
îndeplinit următoarele operaţiuni:
Consiliul Judeţean Botoşani a făcut publice proiectele de hotărâri ce urmau să fie
dezbătute în şedinţele Consiliului judeţean şi care aveau un caracter normativ;
s-a elaborat un anunţ privind proiectul de hotărâre normativ supus procedurii de
transparenţă;
> la elaborarea anunţului s-au respectat termenul limită de cel puţin l0 zile, a locului
şi modalităţii în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu
valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre normativ;
-

publicarea anunţului şi a proiectului de hotărâre normativ pe site-ul propriu şi în
mass-media locală, precum şi afişarea acestora într-un spaţiu accesibil publicului;
întocmirea unui proces-verbal de afişare a anunţului şi a proiectului de hotărâre
normativ.

La şedinţe au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului
Judeţului Botoşani şi ai unor servicii şi instituţii publice de interes judeţean. De asemenea, şedinţele
s-au desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor mass-mediei locale.
Numărul de hotărâri adoptate

—

216;

Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public
Numărul total al recomandărilor primite

—

—

8;

0;

Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul
decizűlor luate

—

0;

Numărul participanţilor la şedinţele publice —persoanele interesate şi mass

—

media

Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative

=
—

205;

nu au

fost solicitări din partea unor asociaţii legczl constituite sau ciin partea altor autorităţ i publice;

Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora
nu czfost cazul;

Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului

0.

De asemenea, menţionăm faptul că în cursul anului 2019, Consiliul Judeţean Botoşani nu a
fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
Aplicarea principiului transparenţei decizionale duce la creşterea încrederii societăţii civile,
a cetăţenilor, în administraţia publică.
Consiliul Judeţean Botoşani va acţiona în continuare pentru informarea şi consultarea
cetăţenilor printr-o publicitate sporită încât aceştia să participe la procesul de luare a decizńlor de
către autoriĹatea publică judeţeană într-o măsură mai mare decât s-a făcut până în prezent.

PREŞEDIM'Ë.
Cosică Nlăcaleţi

