ROMANIA
CONSILIUL JUDETULUI GALATI
Nt. t).t,. 107.o1.2016

Nicolae Dob
(

RAPORT ANUAL
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pentru anul 2015
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A. Procesul de elaborare a actelor normative

RASPUNS

COD

T10]

'.1

Numdrul proiectelor de acte normative adoptate in anul
2015
2 Numdrul proiectelor de acte normative care au fost
anuntql.e in mod public: . __
a. pe site-ul pr
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10
lbl

_1

2

A2

-

3. Numdrul de cereri primite peniru furnizarea de
referitoare la proiecte de acte normative:
din ca re, solicitate de:
a. persoane fizice;
i leqal constituite;
b. asociatii de afaceri sau alte
persoanelor
A4
proiectelor
fizice care au
transmise
4 Numdrul
depus o cerere pentru primirea informa{iilor referitoare la
proiectul de act no11a'!iv:
5 Nurrrbrul proiectelor transmise asocialiilor de afaceri 9i
altor asociatii legal constituite care au depus o cerere pentru
primirea informatiilor referitoare la proiectele de acte
normative pe domeniul specific de activitate:
6 Numdrul persoanelor responsabile pentru relalia cu
societatea civild care au fost desemnate:
7 Nurndrul total al recomanddrilor primite:
8 Numdrul total al recomandirilor incluse in proiectele de
acte normative:
I Num5rul intAlnirilor organizate la
constitutte.
].
'1
0 Numdrul proiectelor de acte normative adoptate in anul I A10
2014 f6rd a fi obligatorie dezbaterea publicd a acestora (au
fost adopiate in procedura de urgenlS sau conlin informatii
care le excepteazd de la aplicarea Legii nr. 5212003,
conform art. 5.
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B. Procesul de luare a deciziilor
1 Numdrul total al sedi

15

2

Numdrul
a. afigare la sed iu I
b publicare
c mass-media
3. Numdrul estimat al persoanelor care au

15

ii

B23

I

B3

in prezenia mass-

5 Numdrul total al observatiilor Ei recomanddrilor exprimate
in cadrul gedin{elor publice:

i

7

Numdrul

l

a, illqryc

b vot secrr
c alte motive ( care ? )

I

B Numdrul total al proqeselor verbale ale

BB

Numdrul p19!99el9r -v_grbql9lqgqg pub

B9

I

l

C. Cazurile in care autoritatea publica a fost actionati in justitie

a
b
q

justitie pentru nerespectarea
intentate
reclamantului
rezolvate
rezolvate favorabil institutiei
in cg11d9:qlq[p1a1q

Yizat,

Secretarul Judetului
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