
  
 

 

Nr.86/04.01.2019     

R A P O R T 

de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind  

transparenţa decizională în administraţia publică locală în  

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru anul 2018 

 

             Transparența decizională în cadrul administrației publice are drept scop sporirea gradului 

de responsabilitate a administrației publice județene față de cetățeni ca beneficiari ai deciziei 

administrative, stimularea participării acestora în procesul de luare a deciziilor administrative și de 

elaborare a actelor normative precum și sporirea gradului de transparență la nivelul întregii 

administrații publice. 

              În temeiul actului normativ din domeniu, Consiliul Judeţean Dâmboviţa face public cu cel 

puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data şedinţei proiectele de hotărâre care au un caracter 

normativ şi urmează a fi dezbătute în şedinţă de consiliu, iar după adoptare comunică pe internet, în 

site-ul propriu (Biblioteca legislativă a consiliului) hotărârile adoptate, la care au acces toţi cetăţenii 

interesaţi. De altfel şi articolul nr. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 prevede 

că hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică. Precizăm că în site-ul propriu sunt afişate toate hotărârile adoptate chiar dacă 

numai o parte din ele au caracter normativ şi dispoziţiile emise de preşedintele consiliului judeţean 

care au caracter normativ. 

              În aplicarea principiului consultării cetățenilor și asociațiilor legal constituite, prevăzut în 

art. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, instituţia 

noastră a adus la cunoștință publică, prin afișare la sediul său și prin publicare în site-ul propriu,  

proiectele de hotărâri care au avut caracter normativ, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2018 și 

estimări 2019-2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2019, 

care se constituie venituri la bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul 

instituţiilor subordonate; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 

2019 în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, 

uzufructuari sau alţi deţinători legali. 

Trimestrial se comunică pe site situația datoriei publice locale a județului Dâmbovița, 

rectificările bugetului propriu și alte informații financiare. 

         Pe pagina de internet a instituției au fost publicate invitații de participare la achiziționarea de 

servicii de publicitate, tipărire publicații, consultanță, audit financiar, supraveghere/executare 

lucrări, concesionări/vânzări imobile, studiile preliminare privind planul de amenajare a teritoriului 

județului, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire emise, programul lucrărilor 

efectuate la infrastructura rutieră a judeţului, lista societăților comerciale și a tuturor colaboratorilor, 

a furnizorilor de lucrări, produse și servicii etc. 

             Deşi Legea nr. 52/2003 reglementează dreptul cetăţenilor de a participa la luarea deciziei 

administrative prin trimiterea în scris de propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare 

referitor la proiectele de hotărâre sau consultările publice care au fost aduse la cunoştinţă publică, 

menționăm că nu s-au înregistrat recomandări în acest sens. 
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            Situaţia statistică aferentă anului 2018 se prezintă astfel: 

- numărul de hotărâri adoptate                                                                                -    322 

  - numărul proiectelor de hotărâre anunţate în mod public                                      -        3 

  - numărul total la recomandărilor primite                                                               -        0 

  - numărul total al recomandărilor incluse în proiectele 

    de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate                                                  -        0 

  - numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor 

   de acte normative (numărul participanţilor)                                                           -        0 

- situaţia cazurilor în care autoritatea publică judeţeană a fost acţionată  

  în justiţie  pentru nerespectarea prevederilor legale                                               -        0 

- numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării acestora  -        0 

- numărul de dispoziţii emise                                                                                 -    549 

  În anul 2018 Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a întrunit în 20 şedinţe, din care 12 şedinţe au 

fost ordinare şi 8 şedinţe au fost extraordinare, toate şedinţele fiind publice.  

           S-a asigurat publicitatea convocării şedinţelor consiliului judeţean şi a ordinii de zi prin 

intermediul presei locale şi site-ul propriu. 

           La şedinţe au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Dâmboviţa şi ai unor servicii/instituţii publice de interes judeţean. De asemenea, şedinţele s-au 

desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor mass - media locale, iar uneori au participat şi cetăţeni din 

judeţ. 

           Conform art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică şi art. 42 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, s-au întocmit procese-verbale 

în care s-au consemnat dezbaterile, numărul de consilieri prezenţi, cvorumul aferent votului pentru 

fiecare proiect de hotărâre, procese-verbale care au fost publicate pe site-ul consiliului judeţean. 

              În cadrul şedinţelor funcţionează votul prin ridicare de mâini. Înregistrarea audio - video a 

şedinţei de consiliu, cât şi rezultatul votului pentru fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de 

zi pot fi accesate în site-ul instituţiei de orice persoană interesată. 

             Urmare dezbaterilor profesioniste în cadrul comisiilor de specialitate şi a faptului că 

procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ s-a desfăşurat în condiţii de 

transparenţă şi legalitate, Consiliul Judeţean Dâmboviţa nu a fost acţionat în justiţie pentru 

nerespectarea prevederilor prezentei legi. Trebuie subliniat faptul că în cadrul ședințelor de consiliu 

s-au formulat observații sau recomandări care au condus la modificarea/completarea proiectelor de 

hotărâri propuse spre aprobare. 

              Potrivit art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia 

publică, Consiliul Judeţean Dâmboviţa întocmește anual un raport referitor la aplicarea acestui act 

normativ în procesul decizional, la care au acces toţi cetăţenii interesaţi, raport ce se prezintă în 

şedinţa publică a consiliului judeţean şi care va fi făcut public pe site-ul instituţiei. 

            Considerăm că sunt stabilite regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea 

transparenţei în procesul decizional și este creat cadrul democratic de participare a cetăţenilor la 

dezbaterea actelor normative, astfel încât instituția noastră a îndeplinit atribuţiile ce-i revin referitor 

la asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică judeţeană. 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

dr. Ivan Vasile IVANOFF 
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