RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGlI NR. 52/2003 ÎN ANUL 2020
Numele autorităţii sau instituţiei publice: COMUNA CIORANI

INDICATORI
cod
l
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor ae acte normative adoptate în
Al
2020
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost A2
anunţate în mod public
Dintre acestea._aufostanun ţate în_mod_public:
A2_1
a. pe site-ul propriu
A2_2
b. prin afisare la sediul propriu
A2_3
c. prin mass-media
A3
3. Nurnărul de cereri primite pentru furnizarea de
informaţii referitoare Ia proiecte de acte normative
Dincare,_solicitate_de:
a. persoane fizice
A3_1
A3_2
b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal
constituite
___________________
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice
A4
care au depus o cerere pentru primirea informa ţiilor
refer#toare Ja proiectul de act no(mativ
5. Numărul proiectelor transmi şe asocia ţiilor de A5
afaceri şi altor asocia ţii legal constituite
6. Numărul persoanelor responsabile pentru rela ţia
A6
cu societatea civil ă care au fost desemnate
7. Numărul total al recomandarilor primite
1 A7
S. Numarul total al recomandărilor incluse în
A8
proiectele de acte normatrve
9. Numărul rntlniriJor organate la cererea
A9
asocia iilor legal constituite
A1O
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate
în anul 2020 fară a fl obligatorie dezbaterea public ă a
acestora (au rost adoptate in procedura de urgen ţă
sau conţ in informaţii care le excepteaz ă de la
aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. Ş

B. Procesul de luare a deciziilor 1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de
institu ţ iile publice)
2. Număwl şedin ţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu
b. publicare pe site-ul propriu
c. mass-media
3. Numă rul estimat al persoane!or care au participat
efectiv la şedinţele publice (exc$usiv functionarii)
4. Numărul şedinţclor publice desfăşurate Tn
prezen ţa mass-media
5. Numă rul total al observaţiilor şi recomandărilor
exprimate in cadrul şedinţelor publice

•

RASPUNS
76
51

51

-

-

B1

-

B2_2
82..3
B3

-

B4

-

B5

-

S. Num ărul total al recomand ărilor incluse în deciziile 86
luate
7. Numărul şedinţe!or care nu au fost publice, cu motiva ţia restricţionăriiaccesului:
B7 1
a. informaţii exceptate
B7_2
b. vot secret
B7_3
c.alte motive (care?)
-

-

-

-

8. Numărul total al procese!or verbale (minuta)
şedinţelor pubflce
9. Num ărui proceselor verbale (minuta) făcute
publice

B8
B9

-

-

1

C. Cazurile în care autoiitatea publică a fost actionată în justitie în 2020
La nivel local
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederi!or legii prMnd transparen ţa

decjzională intentate administra ţ iei publice:
a. rezolvate favorabjj reclamantului
b. rezolvate favorabil institu ţiei
c. in curs de solu ţionare

C1_1
C1_2
1 C1_3

ÎNTOCMIT,

Inspector,
Etălina

-

-

-

