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RAPORT ANUAL

privind transparen[a decizionald

INDICATORI
A. Procesul de
1 Numdrul proiect
2014..

2 Numdrul pro tor de acte normative care au fost
anuntate in mod public:

a pe site-ul
b prin afisare la sedrrLl
c prin mass-media:

3. Numirul de cereri primite pentru furnizarea de informatii
referitoare la proiecte de acte normative:

din care, solicitate de:

L

4
depus o cerere pentru primirea informa{iilor referitoare la

6. Numarul persoanelor responsabile pentru relatia cu

proiectele de

la nivelul
ConsiliuluiJudetului Galafi, conform Legii nr. S212OO3,

pentru anul 2014

COD RASPUNS

prorectul de act normativ: _
5 Numdrul proiectelor transmise asocialiilor de afaceri gi
altor asocia{ii legal constituite care au depus o cerere pentru
primirea informatiilor referitoare la proiectele de acte
normative pe domeniul specific de activitate:

3t

9. Numdrul int6lnirilor organizate la cererea asociatiilor legal
constrtuite:

-..:--^-,..''.10 Numdrul proiectelor de acte normative adoptate in anul
2O14 fdrd a fr obligatorie dezbaterea publicd a acestora (au
fost adoptate in procedura de urgenli sau con{in informatii
care le excepteazd de la aplicarea Legii nr. 5212003,
conform art 5.

A2

A2 1

7 Numirul total al
8. Numdrul total



B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numdrul total al lice
2. Numdrul blice anun

total5. Numdrul a
or u blice.in cadrul I

7 Numdrul qedi
a. informat

lor care nu au fost

b- vot secret;
c alte motive ( care ? )

observatiilor gi recomandarilor exprimate

20

cu motiv Srii accesului

8 Numarul total al verbale ale
or verbale fdcute

C. Cazurile in care autoritatea publice a fost a natd in
1 Numdrul acliunilor in justifie pentru nerespectarea prevederilor legii privind
transparenta decizionald, intentate admini

a rezolvate favorabil reclamantului
b rezolvate favorabil institutiei
c in curs de solutionare

gedinta din data de 01 februarie 2014 a fost convocatd de indatd, in conformiate cu prevederile ad 94
alin (4) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republrcatd. cu modificerile gi completdrile
ulterioare

Vizat,

Secretarul Judetului
lntocmit,

:*L_

6 Numdrul total al recomanddrilor incluse in deciziile luate:
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3.

la
in prezenla mass-
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