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RAPORT ANUAL DE  ACTIVITATE  
 privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică pentru anul 2020 

     
 
 
 

        În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, Primăria Nucet are obligația să întocmească și să facă 

public un raport anual privind transparența decizională. 

       În anul 2020, la nivelul Primăriei comunei Nucet au avut loc 18 sedinte publice (cu 

caracter ordinar – 12, extraordinar -2, de îndată – 3, o ședință de constituire a Consiliului 

local Nucet) în care au fost adoptate 71 de hotărâri. 

       În cursul anului 2020 au fost aduse la cunostință publică în conformitate cu Legea 

nr.52/2003 privind transparența decizională 2 proiecte de hotărâre. 

            Pentru asigurarea transparenței actului decizional, consultarea și participarea 

cetățenilor în procesul de elaborare și adoptare a hotărârilor normative ale Consiliului 

Local, s-au îndeplinit următoarele operațiuni: 

 Elaborarea unui anunt privind proiectul de act normativ supus procedurii de 

transparenta; 

 La elaborarea anuntului s-a avut in vedere stabilirea termenului limita (cel putin 10 

zile), a locului si modalitatii in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, 

sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ; 

 Publicarea anuntului pe site-ul propriu; 

 Afisarea anuntului la sediul Primariei Nucet, pe panoul de afisaj de la intrarea in 

cladire; 

 Intocmirea unui proces-verbal de afisare/publicitate a anuntului in forma legala 

privind asigurarea transparentei decizionale. 

         In urma acestei actiuni, nu a fost depusa nici o cerere din partea cetatenilor sau 

asociatiilor legal constituite pentru primirea de informatii cu privire la proiectele de 

hotarari elaborate, in vederea formularii de recomandari, sugestii sau participarea la 

sedintele Consiliului Local. 

           De asemenea, mentionam faptul ca in cursul anului 2020, Primaria comunei 

Nucet nu a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparenta decizionala in administratia publica. 



 

Dezbateri Publice 

             Conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in 

care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in 

scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. In toate 

cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in 

cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. 

          Pe parcursul anului 2020 nu au fost organizate, dezbateri publice deoarece nu au 

fost depuse cereri in acest sens. 

         Lista proiectelor de hotarari pentru care a fost asigurata in cursul anului 2020 

publicitatea conform Legii nr.52/2003: 

 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2020. 

 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2021 

 


