
Numele autoritafii sau institute! publice U.A.T. comuna Baraganui

RAPORT DE EVALUARE
AIMPLEMENTARIILEGIINR. 52/2003 IN ANUL 2021

INDICATORI RASPUNS
3: ,

L Numarul proiectelor de acte normative adoptate
2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost anunjate in
mod public

11
11

Dintre acestea, au fost anuntate in mod public:
a. pe site-ul propriu
b. prin afisare la sediul propriu
c. prin mass-media

3. Numarul de cereri primite pentru furnizarea de informajii
referitoare la proiecte de acte normative

11

a. persoane flzice
b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal constitute

3.1 Numarul asociajiilor, fundajiilor si federatiilor interesate luate in
evidenta conf. art. 52 din O.G. nr. 26/2000
4. Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o
cerere pentru primirea informajiilor referitoare la proiectul de act
normativ
5. Numarul proiectelor transmise asociajiilor de afaceri si altor
asociatii legal constitute
6. Numarul persoanelor responsabile pentru relajia cu societatea
civila care au fost desemnate
6.1 Precizari cu privire la modalitatea de desemnare si eventualul
cumul de atributii
6.2 Precizari cu privire la infiintarea structurii pentru rela^ia cu
mediul asociativ conf. prevederilor art. 51 din O.G. nr. 26/2000
7. Numarul total al recomandarilor primite
7.1 Dintre acestea, care este ponderea recomandarilor primite in
format electronic/on-line
8. Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte
normative

1

Atribu{ii prin
fisa postului



8. Numarul total al recomand&rilor incluse in proiectele de acte
normative
8.1 Numarul total al comunicarilor de justificari scrise cu motivarea
respingerilor unor recomandari
8.2 Numarul proiectelor de acte normative pentru care au fost
acceptate recomand&ri
8.3 Numarul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost
acceptata nicio recomandare
9. Numarul total al mtalnirilor de dezbatere publica organizate
9.1 Dintre acestea, cate au fost organizate la initiativa:
a. unor asociatii legal constituite
b. unor autoritati publice
c. din proprie initiativa
10. NumaYul proiectelor de acte normative adoptate fara a fi
obligatorie consultarea publica (au fost adoptate in procedura de
urgenja sau con{in informa{ii care le excepteaza de la aplicarea legii
nr. 52/2003)
10.1 Numarul proiectelor de acte normative anunfate in mod public
si neadoptate
11. Numarul versiunilor imbunatafite ale proiectelor de acte
normative care au fost publicate
12. Numarul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care

£ A 1-1 ' J.au tost publicate
SSSKffl®3il&^ ' r
1. Numarul total al sedintelor publice (stabilite de institutia publica) 19
2. Numarul gedintelor publice anuntate prin:

a. afisare la sediul propriu
b. publicare pe site-ul propriu
c. mass-media

3. Numarul estimat al persoanelor care au participat efectiv la
sedintele publice (exdusiv fimcfionarii)
4. Numarul § edintelor publice desf£§urate in prezenja mass-media
5. Numarul total al observajiilor §i recomandarilor exprimate in
cadrul sedintelor publice
6. Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile luate

19

6

4

4
7. Numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului:

a. informatii exceptate
b. vot secret
c.alte motive (care?)



1. Numarul acjiunilor in justice pentru nerespectarea prevederilor legii privind
transparen{a decizionala intentate administrate! publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului
b. rezolvate favorabil institutiei
c. in curs de solutionare

D. AFI$ARE STANDARDIZATA
1. Precizafi daca pe site-ul autoritajii/institufiei exista secfiunea
"Transparenta Decizionala" (da/nu)
2. Precizati daca in sectiunea "Transparenta Decizionala" pe site-ul
autorit&jii/institutiei se regasesc toate informatiile si documentele
prevazute de art. 7 al. 2, al. 10 lit. a) §i d) §i art. 7 al. 11 din legea nr.
52/2003
E, Aprecierea activitatii
1 . Evaluati activitatea proprie : satisf^catoare/buna/foarte buna
2. Evaluati resursele disponibile
3. Evaluati colaborarea cu directive de specialitate
F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetafenii $i asociafiile
legal constitute ale acestora
1. Evaluafi parteneriatul cu cetajenii §i asociajiile legal constitute
ale acestora : satisfacatoare/buna/foarte buna
2. DificultSJile Tntampinate in procesul de organizare a consultarii
publice
3. Punctele considerate necesar a fi imbunatatite la nivelul
autorita"tii/institutiei pentru cre^terea eficientei consultarilor publice
4. Masurile luate pentru imbunatafirea procesului de consultare
publica ^-^

DA

Buna
Suficiente

Buna

Nu a fost cazul

Elaborat- Croitoru J^aurenfiu Teodor $ef comparti iorel

Glosarde termeni:

• Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;

• Project de act normativ = textul actului normativ Tnainte de adoptare;

• Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimata verbal sau Tn
scris, primita de catre autorita{ile publice de la orice persoana interesatci Tn procesul de luare a
deciziilor si Tn procesul de elaborare a actelor normative;

• §edinta publica = sedinta" desfSsuratS Tn cadrul autoritatilor administrate! publice si la care are
acces orice persoana1 interesata.


