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RAPORT
privind transparenla dectzionald pe anul 2018

Pbtrivit dispoziliilor art. 13 din Legeanr. 5212003 privind transparenta
dectzionalS in administralia publicS, autoritdlile administralrei publice centrale qi
locale sunt obligate sd intocmeasc[ qi sd facd public un raport anual privind
transp aren la de cizionall.
Legea stabileqte regulile procedurale minimale aplicabile pentru
asigurarea transparenlei decizionale in cadrul autoritdlilor administraliei publice
centrale qi locale, alese sau numite, precum Ei al altor institulii publice care
utilizeazdresurSe financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetdfenii
asocialiile legal constituite ale acestora.
ln aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Legeanr. 5212003 privind
transparenta decizionald in administraJia public6, persoana desemnatd pentru
rela\ia cu societatea civild la nivelul autoritdlilor administraliei publice locale de
la nivelul Comunei Buciumi este doamna Bilei Elen$-, secretarul Comunei
Ei

Buciumi.
La nivelul comunei Comunei Buciumi, autoritdlile administraliei publice
locale sunt: Consiliul Local - autoritate deliberativlt Ei primarul comunei
autoritate executivf. intre cele doud autoritdli, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea
administraliei publice locale nr. 21512001, nu existd raporturi de subordonare.

-

in exercitarea alrtbuliilor 1or, consiliul local adopti hotdrdri, iar primarul
comunei emite dispozilii. Sunt supuse procedurilor prevdzute de \egea privind
transparenla decizionall, actele de autoritate cu caracter normativ, adrcd cele cu
aplic ab ilit ate gener ald.

in anul zlIS"Consiliul Local al Comunei Buciumi s-a intrunit intr-un numdr
11 gedinle ordinare, toate fiind publice qi a adoptat 40 de hotdrdri, din acestea

de
au

fost adoptate urmatoarele hotarari cu caracler normativ:
-Hotdrfirea nr. 8 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru
anul 2018 si a estimarilor pentru anii20I9-202|;
- Hotirdre a rtr. 9 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul2019 si a
estimarilor pentru atm 20 | 9 -2027pentru S coal a Gtmnaziala Buciumi ;

de
darii in folosinta gtatutta a urei suprafete
- Hotdrarea nr.16 privind aprobarea
ilntarire retea electrica in satul Racauti' Comuna

teren pentru obiectivul

Bucittmi" catre Delgaz Grid S'A;
de masuri de gospodarire a
-Hotf,rarea nr.17 privind aprobarea Programului
fo.ufitutii in perioada iulie 201 8-iuli e 2QI9''
in folosinta gratulall::isuprafete de
-Hotarare am.3t privind uprobarea darii
PREST SERVICE
S i6;tsarea S'C'IyECOR
Grid
z
S.C.Delga
catre
teren
pentru anvl20l9',
hiri/;. anr.36privind stabilirea impozitelor si taxeror locale

nt' 5212003 privind transparenta
Conform prevederilor art. 10 din Legii
de gedinla in
pub_1ic6 s-au intocmit procesele-verbale
adilinrstralia
in
,decizionala
qedinle si au fost aduse la
,orrr.*rrul rezultatul dezbatertlor celor i 1
dare s-a
cunoqtinld Public6'

in anul 2018 primarul comunei

au
a emis 269 dispozt!rt'' dtn acestea

awt

caracter normativ:
Local in qedin!6 ordinara;
-Dispozilia nr. 36 privind-convocarea consiliului
Local in qedin!6 ordinard;
-Dispozilia nr. 52 privina .or-Iu.*u..a consiliului
personalul din aparatul
privind aptobarea codului etic pentru

-Dispozilia nr. 59
Buciumi;
de specialitate al piimarului Comunei
Local in Eedin!6 ordinard
-Dispozilia nr. 89 privind .onuorurea Consiliului
ordinara;
Local
-Dispozilia nr. tZi p""nO'on"o'*ea Consiliului'
ll ::1t:ta

-Dispozilianr.l30privindnominalizareaagerrtiloreconomicicaredistrinuie
produse rattonahzale;

Local in qedin![ ordinar6;
-Dispozilia nr. i:S piirrind convo carcaConsiliului
-Dispozilianr.l6gprivinO.orrrrorureaCo"siliuluiLocalinEedintaordinara;
pentru
privind reactivarea unitatii locale de sprijin
_ Dispozilia
combaterea bolilor majore la animale'
r -. r--l,-j de
A^ orgafizare sl
Regulament'1ui
aprobarea
privind
Dispozitia rt.f
vare apersonalului contractual;
desfasurare a examenului de promo
Local in qedin![ ordinara;
-Dispozilia nr. 2I3 prltnA .91uo.u'.u Contiliului
pentru
numerotarea sectiilor de votare
-Dispoziliu nr. 1i{priuind delimitareasi
2018;
Referendumul din data de 6-7 octombrie
in qedin!6 ordinard;
prrurnA ,onuorarea Consiliului Local
-Dispozilia or.
Local in Eedin!6 ordinarf,;
-Dispozilia ru. 256 ptlrnd cortnocarea consiliului

-

*. ro
qt

iie

-Dispozilianr.26gprlinoror'oQafeaconsiliuluiLocalinqedin!6ordinara;
pe site-ul Primariei comunet
Toate aceste acte de

;";i;.

sunt afiqate

Buciumi'
1 instanla
:,^ ^+^^+
de contenctos
in anul 2018 nu s-au inregistrat plAngeri la-regii
privind transparenla
administrativ determinate de neresp ectareaprevederilor
decizional6'

Datele centralizate din Raportul anual privind transparenla decizionald
pe anul 2018 sunt prevdzule in anexa la prezentul raport.
Raportul anualprivind transparenla dectzionali va fi ficut public pe siteul comunei www.bqqiumi.ro, prin afiEare la sediul propriu intr-un spafiu accesibil
publicului Ei prin prezentare in Eedin!6 public6.
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RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTARII LEGII NR.52l2003 II\ ANUL 2018
Numele autoritatii squ institutiei publice: PNMANA COMUNEI BUCIUMI

cod

INDICATON
A..Pioc.sul de elaborare i actelor normative
1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in
2018
2. Numdrul proiectelor de acte normative care au fost
anuntate in mod public
Dinfre acestsa, au fost anuntate in mod public:
q. pe site-ul propriu
b. prrn afisare la sediril propriu

c. prin mass-medra
3. Numarul de cereri primite pentru furnizarea de
informatii referitoare la proiecte de 4q1q nq4?!ye'
Din care solicitat.e de:
4. oersoane ftzice
b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal ce4qqtu4g
4. Numarul proiectelor transmise persoanelor frzice care
au depus o cerere pentru primirea informatiilor referitoare
la proiectul de act normativ.
No*utrrl proiectelor transmise asociatiilor de afaceri si
altor asociatii leeal constituite.
6. Numarul persoanelor responsabile pentru relatia cu
societatea civila care au fost desemnate
7. Numarul total al recomandarilor primite
8. Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele
de acte normative
9. N,r*urul intalnirilor organizate la aerelea asociatiilor
leeal constituite
i0. No*arul proiectelor de acte normative adoptate in
anul2018 fara a fi obligatorie dezbaterea publica a
acestora (au fost adoptate in procedura de urgenta sau
contin informatii care le excepteaza dela aplicarea Legii

i

nr. 5212003, conform ar1.5)
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B. Procesul de luare a deciziilor
L. Numarul total al sedintelor publice (stabilite de
institutiile publice)
2. Numarul sedintelor publice anuntate prin:
a. afisare la sediul propriu
b. pubhcare pe site-ul propriu
c. mass-media
3. Numarul estimat al persoanelor care auparlicipat
efectiv la sedintele publice (exclusiv functionari)
4, Numarul sedintelor publice desfasurate inprezenta
mass-media
5. Numarul total al observatiilor si recomandarilor
exprimate in cadrul sedintelor publice
6. Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile
luate
7. Numarul sedintelor aare nu au fost publice, cu motivatia
a. informatii exceptate
b. vot secret
c, alte motive (care?)
8. Numarul total al proceselor verbale (minuta) sedintelor
publice
9. Numarul proceselor verbale (minuta) facuta publice
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C. Cazurile in care autoritatea publica a fost actionata in iustitie in 2018
1. Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta
decizionala intentate administratiei public e
a, rczolv ate favorabil reclamantului
I
b. rezolv ate favorabil institutiei
2
c. in curs de solutionare
3
:
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SECRETAR,
BILEI ELENA

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMTINA BUCILTMI

SECRETAR
NR. 935 din 4.03 .2019

"

PROCES.VERBAL
incheiat cu ocazia aducerii la cunostinta publica a Raportului privind
ansparenta decizionala pe anul 20t9

Subsemnata Bilei Elena-secretar al Comunei Buciumi, Judetul Bacau si
persoana responsabila cu implementarea dispozitiilor Legii nr.5212003, am
procedat astazi; data de mai sus, la afisarea la sediul Primariei Buciumi si pe siteul acesteia a Raportului privind transparenta dectzionala pe anul 2018.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
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