
RAPORT DE EVALUARE
A TMpLEMENTARI LEGI NR. 52/2003 itt RHul- zots

Numele autoritdlii sau instituliei publice: Primaria comunei Tamaseni

INDICATORI cod RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in
2015

A1 65

2. Numarul prorectelor de acte normative care au fost
anuntate in mod Dublic

A2 6&

Dintre acestea. au fost anuntate in mod public:

a. pe site-ul oropriu A2 1

b orin afisare la sediul Dropriu 422 65
c. prin mass-media 423

3. Numerul de cereri primite pentru furnizarea de
informatii referitoare la Droiecte de acte normative

A3

Drn care, solicitate de:
a oersoane fizice A3 1

b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal
constituite

432

4. Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice
care au depus o cerere pentru primirea informatiilor
referitoare la Droiectul de act normativ

A4

5. Num6rul proiectelor transmise asociatiilor de
afaceri si altor asociatii leoal constituite

A5

6. Numerul persoanelor responsabile pentru relatia
cu societatea civi16 care au fost desemnate

A6 1

7. Numdrul total al recomandarilor primite A7
8. Numarul total al recomanderilor incluse in
oroiectele de acte normative

A8

9. Numerul intalnirilor organizate la cererea
asociatiilor leqal constituite

A9

10. Numerul proiectelor de acte normative adoptate
in anul 2015 fare a fi obligatorie dezbaterea publicd a
acestora (au fost adoptate in procedura de urgentd
sau conlin informatii care le excepteaza de la
aDlicarea Leoii nr.5212003, conform art.5)

A10 17

B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numerul total al $edintelor publice (stabilite de
institutiile oublice)

B1 13

2. NumArul sedintelor publice anuntate prin:

a. afisare la sediul orooriu 82 ',l

b. DUblicare oe site-ul orooriu B22
c. mass-media B23

3. Numdrul estimat al persoanelor care au participat
efectiv la sedintele publice (exclusiv functionarii)

B3

4. NumErul gedinlelor publice desfagurate in
orezenta mass-media

B4

5. Numarul total al observatiilor gi recomanderilor
exorimate in cadrul sedintelor publice

B5

6. Numerul total al recomanddrilor incluse in deciziile B6



luate
7. Numdrul sedintelor care nu au fost pu

a. informatii exceptate 97 1

b. vot secret 872
c.alte motive (care ?) 873

8. Numdrtil totakl proceselor verbale (minuta)
sedintelor oublice

B8 IJ

g. Nurnatut proceselor verbale (minuta) fecute
nr rhlicc

B9 13

C. Cazurile in care autoritatea publici a fost actionat
1. Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevedefllor legll prlvlnd transparenla

decizionale intentate administratiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului c1 1

b. rezolvate favorabil instituliei c't 2

c. in curs de solutionare c1 3

lal

Responsabil pentru relatia
cu societatea civila,

Buzdugan Mihaela-f,oina
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