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RAPORT
privind apl icarea Legi i  nr.52l2OO3 in anul 2O1O la nivelul

Consi l iu lui  Judetean Buziu

Conform prevederilor Legii nr. 52/2OO3 privind transparenla decizional5 in
administratia publici, autoritSgile administratiei publice centrale gi locale sunt
obligate sE stabileasc5 reguli le procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea
transparentei decizionale in cadrul acestora.

Transparenta decizionalS in cadrul administraliei publice are drept scop
sporirea gradului de responsa bilitate a administratiei publice judetene fald de
cetdteni ca beneficiari ai deciziei administrative, stimularea particip;rii active a
acestora in procesul de luare a deciziilor administrative gi de elaborare a actelor
normative precum 9i sporirea gradului de transparentd la nivelul intregii
administrati i  publice.

In baza art. 12 din Legea nr. 52/2OO3, Consil iul Judelean BuzEu intocmegte
anual raportul privind transparenta decizionalt, rapoft la care au acces toti
cetelenii interesati gi care va fi f icut public pe site-ul Consil iului Judelean Buz5u,
prin afigare la sediul propriu sau prin prezentare in gedintd publicE.

In aplicarea principiului consultdri i  cet5tenilor gi a asociali i lor legal
constituite, prev5zut in art. 2 din Legea nr. 52/2OO3, Pregedintele gi
vicepregedinti i  Consil iului Judetean Buzdu au avut init iativd legislativi in 181
proiecte de hotdr6ri, f i ind aduse la cunogtinld publicd prin publicare pe site-ul
Consil iului Judetean BuzEu 153 proiecte de hot6r6ri, prin afigare la sediul
Consil iului Judetean Buz6u 30 proiecte de hotir6ri gi prin mass-media t hotEr6ri.

Legea nr. 52/2OO3 privind transparenla decizionalS prevede obligativitatea
autoritEtilor administratiei publice- de a transmite proiectele de acte normative
cStre cei ce le-au solicitat in scris. In acest sens nu a depus cerere nicio persoanS.

Degi Legea nr. 52/2OO3 reglementeaz5 dreptul cetdtenilor de a participa la
luarea deciziei administrative prin tr imiterea in scris de propuneri, sugesti i  gi opinii
cu valoare de recomandare privind un anume proiect de hotir6re sau dispozit ie cu
caracter normativ, nu a fost inregistrat5 nicio recomandare in acest sens.



ln anul 2010 la Consil iul judegean Buz6u au fost convocate un num5r de 17
gedinte, 12 ordinare gi 5 extraordinare. Dintre acestea intr-o gedintb ordinari s-a
aprobat numai ordinea de zi dup6 care un numir de 13 consil ieri judeteni au
pSr5sit sala astfel ci lucr6rile gedinlei n-au mai putut continua din lipsi de
cvorum, iar un numEr de 3 gedinte extraordinare, nu s-au l inut din acelagi motiv,

Aceste gedinte au fost aduse la cunogtinli public5 prin inserare in site-ul
propriu al Consiliului Judetean Buzdu, prin afigare la sediul propriu gi in mass-
media localS. La aceste gedinte au participat in calitate de invitati un num6r de 20
persoane (ex. gefi i  instituti i lor publice interesate). De asemenea, gedintele s-au
desfigurat in prezenla reprezentantilor mass-mediei locale.

In cadrul gedintelor publice nu au fost formulate observalii sau
recomand6ri cu privire la proiectele de hot6r6ri inscrise pe ordinea de zi a
acestora, cu exceplia punctului de vedere formulat de Regia NationalS a Pbdurilor
Romsilva prin Direclia Silvici BuzEu la proiectului de hot616re privind
Regulamentul pentru exercitarea custodiei siturilor de importanti comunitar6
ROSC0190 Penteleu Si ROSCI229 Siriu, punct de vedere inaintat Ministerului
Mediului 9i Piduri lor.

Conform art. 10 din Legea nr. 52/2003, au fost intocmite minutele de
desfSgurare a gedintelor Consiliului Judetean Buz5u din anul 2010 care au fost
puse la dispozitia celor interesati.

Urmare faptului cE procesul de elaborare a proiectelor de acte normative s-a
desfigurat in condilii de transparent5 9i legalitate, autoritatea publici judetean6
nu a fost aclionati in justilie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi.
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