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RAPORT DE EVALUARE
a implementarii Legii nr.5212003 in anul 2020

Indicatori Cod RSspuns

A.Procesul de elaborare a actelor normative
1.Numdrul proiectelor de acte normative adoptate A1 5l
2.Numdrul proiectelor de acte normative care au

fost anunlate public
A2

Dintre acestea, au fost anunfate public:

a.pe site-ul propriu A2 l
b.prin afisare la sediul propriu A22
c.prin mass-media p^23

3.Numdrul de cereri primite pentru furnizarea de

informafii referitoare la proiectele de acte
normative

A3

Din care solicitate de:

a.persoane frzice A.3 l
b.asociatii de afaceri sau alte asociatii legal
constituite

432

4.Numdrul proiectelor transmise persoanelor
fizice care au depus o cerere pentru primirea
informafiilor referitoare la proiectul de act

normativ

A4

S.Numdrul proiectelor transmise asociafiilor de

afaceri si altor asociatii legal constituite
A5

6.Num6rul persoanelor responsabile pentru r ela[ia

cu societatea civild
A6 I

7.Num6rul total al recomanddrilor primite A]
8.Numdrul total al recomanddrilor incluse in
proiectele de acte normative

A8

9.Num6rul intilnirilor organizate la cererea

asociatiilor leeal constituite

A9

l0.Numdrul proiectelor de acte normative
adoptate frrd a fi obligatorie dezbatarea publici a

acestora(au fost adoptate in procedurd de urgenf[
sau confin informa{ii care le excepteazd de la
aplicarea Leeii nr.5212003, conform art.5)

Al0

B.Procesul de luare a deciziilor
LNumdrul total al gedinfelor publice (stabilite de

institutiile publice)
B1 J

2.Num[rul sedintelor publice anun{ate prin:

a.afisare la sediul proprlu B2 l
b.publicarea pe site-ul propriu B?, 2
c.mass-media B2-3

J



3.Numdrul estimat al persoanelor care au

oarticipat efectiv la sedintele publice
B3

4.Num6ru1 gedinlelor publice desfd.gurate in
nrezenta mass-media

B4 J

5.Num6rul total al observatiilor qi recomanddrilor
exprimate in cadrul gedintelor publice

B5 Proiectele de HCL au fost
amendate, decizia finali fiind
supuse votului

6.Num6rul total al recomandirilor incluse in
deciziile luate

Amendamentele fdcute au fost
incluse in hotiirdrile final€,
dacd acestea au intrunit
numirul de voturi necesar.

ffiare nu au fost publice, cu motivaFa restrictlonerii accesului:

8.Numdrul total al proceselor-verbale (minutelor)

sedintelor publice
B8 I

g.Numirul proceselor verbale fdcute publice B9 I

spectare legilor privind fransparenJa decizionali intentate

administratiei publice :

a.rezolvate favorabil reclamantului clI
b.rezolvate favorabil institutiei cl 2

c.in curs de solutionare cl 3

4


