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RAPORT  
de  evaluare a implementării legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică,  
pentru anul 2017 

 Subsemnaţii: 
 Petre Florin, având funcţia de primar al comunei Crevedia; 
 Ghiță Ion în funcţia de secretar al comunei Crevedia, având și atribuţii 
referitoare la Legea 52/2003.   
 În anul 2017 la Primăria comunei Crevedia, activitatea legată de transparenţa 
decizională în administraţia publică a fost  următoarea: 
 

INDICATORI cod RASPUNS 
A. Procesul de elaborare a actelor normative 
1. Numărul proiectelor de acte normative în 
anul 2017 

A1 5 

2. Numărul proiectelor de acte normative care 
au fost  anun ţate în mod public 

A2 5 

     Dintre acestea, au fost anun ţate în mod 
public: 

  

                    a. pe site-ul  propriu A2_1 5 
                    b. prin afi şare la sediul propriu A2_2 5 
                    c. prin mass-media A2_3 - 
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea 
de informa ţii referitoare la proiecte de acte 
normative. 

A3 
- 

Din care, solicitate de: 
                   a. persoane fizice A3_1 - 
                   b. asocia ţii de afaceri sau alte 
asocia ţii legal constituite 

A3_2 - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor 
fizice care au depus o cerere pentru primirea 
informa ţiilor referitoare la proiectul de act 
normativ 

A4 

- 

5. Numărul proiectelor transmise asocia ţiilor 
de afaceri şi altor asocia ţii legal constituite. 

A5 - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 
rela ţia cu societatea civil ă desemnate 

A6 1 

7. Numărul total al recomand ărilor primite  A7 0 
8. Numărul total al recomand ărilor incluse în A8 - 



proiectele de acte normative 
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 
asocia ţiilor legal constituite 

A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în anul 2017 f ără a fi obligatorie 
dezbaterea public ă a acestora (au fost adoptate 
în procedur ă de urgen ţă sau con ţin informa ţii 
care le excepteaz ă de la aplicarea Legii 
nr.52/2003, conform art.7 alin. 13)  

A10 

1 

           B. Procesul de luare a deciziilor   
1. Numărul total al şedin ţelor publice (stabilite 
de institu ţiile publice)  

B1 19 

2. Numărul şedin ţelor publice anun ţate prin    
                  a. afişare la sediul propriu B2_1 19 
                  b. publicare pe site-ul propriu  B2_2 19 
                  c. mass-media   B2_3 - 
3. Numărul estimat al persoanelor care au 
participat efectiv la şedin ţele publice (exclusiv 
func ţionari) 

B3 
apr. 250 

4. Numărul şedin ţelor publice desf ăşurate în 
prezen ţa mass-media 

B4 - 

5. Numărul total al observa ţiilor şi 
recomand ărilor exprimate în cadrul şedin ţelor 
publice 

B5 
- 

6. Numărul total al recomand ărilor incluse în 
deciziile luate.  

B6 - 

7. Numărul şedin ţelor care nu au fost publice, cu motiva ţia restric ţionării 
accesului: 

          a. informa ţii exceptate B7_1 - 
          b. vot secret B7_2 - 
          c. alte motive (care ?) B7_3 - 
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) 
şedin ţelor publice CL  

B8 19 

9. Numărul proceselor verbale (minuta) f ăcute 
publice CL  

B9 19 

   C. Cazurile în care autoritatea public ă a  fost ac ţionat ă în justi ţie 
1. Numărul ac ţiunilor în justi ţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind 
transparen ţa decizional ă intentat ă administra ţiei publice: 
                a. rezolvate favorabil reclamantulu i  C1_1 - 
                b. rezolvate favorabil institu ţiei C1_2 - 
                c. în curs de solu ţionare   C1_3 - 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport ce se afişează şi la sediul Primăriei 
comunei Crevedia și pe site-ul  www.primariacrevedia.ro.  
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