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RAPORT
privind transparenla decizionali conform Legii nr. 52l2003 in

anul 2013 la nivelul  Consi l iu lui  Judetean Buziu

Conform prevederi lor Legii nr. 52/2OO3 privind transparenla decizionali in
administralia publicE, autoritdl i le administraliei publice centrale 9i locale sunt
obligate si stabileasc6 reguli le procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea
transparentei decizionale in cadrul acestora.

Transparenla decizionalS in cadrul administraliei publice are drept scop
sporirea gradului de responsabil i tate a administraliei publice judetene fati de
cetSleni ca beneficiari ai deciziei administrative, stimularea participbri i  active a
acestora in procesul de luare a decizi i lor administrative 9i de elaborare a actelor
normative precum 9i sporirea gradului de transparenti la nivelul intregii
administrati i  publice.

in baza art. 13 din Legea nr.52/2003, Consil iul Judelean Buz5u intocmegte
anual raportul privind transparenla decizionalS, raport la care au acces toti
ceti lenii interesali gi care va fi f6cut public pe site-ul Consil iului Judelean Buziu,
prin aflgare la sediul propriu sau prin prezentare in gedint6 public6 '

in aplicarea principiului c,onsultEri i  cetElenilor 5i a asociali i lor legal
const i tu i te ,  prev izut  in  ar t .2  d in  Legea nr .52/2003,  Pre5edinte le  5 i
vicepregedingii Consil iului Judelean Buzdu au avut init iativi legislativ6 in 257
proiecte de hotir6ri, f i ind aduse la cunogtinl i  public6 prin publicare pe site-ul
Consil iului Judelean Buz5u.

Legea nr. 52/2003 privind transparenla decizionalE prevede obligativitatea
autoritEli lor administraliei publice- de a transmite proiectele de acte normative
c5tre cei ce le-au solicit i t  in scris. tn acest sens nu a depus cerere nicio persoanS.

in condil i i le art.7, din Legea nr.52/2003, au fost publicate pe site-ul propriu
al autorit5l i i ,  proiectele de hotdr6ri privind bugetul propriu al judelului Buzbu in
2013, privind taxele gi tarifele la nivel judetean pentru anul 2014, privind
modificarea unor pozil i i  din Programului Judelean de transport rutier de persoane
prin servici i  regulate aferent judelului Buz6u, aprobat prin Hot5rarea Consil iului
Judelean Buz5u nr. 23e/20I2.

Publicarea pe site-ul autoritSli i ,  a fost precedati de un anunt in mass-media
local6, cu inserarea unui termen pentru cei interesati de a formula propuneri,



sugesti i  sau observati i .  singurul proiect de hotd16re pentru care s-au inregistrat
propuneri din cele anterior menfionate, a fost cel care a avut ca obiect programul
Judetean de transport rutier de persoane prin servici i  regulate aferent judelului
Buzd u .

in anul 2013 Consil iul Judelean Buzdu s-a intrunit in 1B gedin!e, din care 12
ordinare 9i 6 extraordinare.

Aceste gedinte au fost aduse la cunogtintE public6 prin inserare pe site-ul
propriu al consil iului Judelean Buz6u gi prin anun! in mass-media localS. La aceste
gedinte au participat in calitate de invital i  un numir de 50 persoane (ex. gefi i
instituti i lor publice interesate). De asemenea, gedinlele s-au desfigurat in
prezenla reprezentanti lor mass-mediei locale.

In cadrul gedintelor publice au fost intervenli i  la dou6 proiecte de
hotd16ri:proiectul de hot616re privind aprobarea achizi l ionErii unui serviciu juridic
de consultantS, informare, asisten!5 Si reprezentare a UAT - Judelul
Buzdu/Consil iul Judetean BuzEu in realizarea gi implementarea ,,planului de
Investi l i i  pe Termen Lung pentru perioada 20OB-2038 privind Sistemul de
management integrat al degeuri lor in judetul Buziu", 9i proiectul de hotir6re
privind aprobarea participEri i Consil iului Judelean Buziu in calitate de
coorganizator al Etapei a V-a Campionatului Mondial de Enduro.

Cgnform art. 11 din Legea nr. 52/2003, au fost intocmite minutele de
desfSgurare a gedinlelor Consil iului Judelean BuzEu din anul 2013 care au fost
puse la dispozit ia celor interesali.

Urmare faptului cE procesul de elaborare a proiectelor de acte normative s-a
desfSgurat in condit i i  de transparen!5 9i legalitate, autoritatea publicE judelean5,
nu a fost actionat5 in justit ie pentru nerespectarea prevederi lor prezentei legi.
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