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RAPORT

privind aplicarea Legii nr.52/2003 în anul 2006 la nivelul
Consiliului judeţean Buzău
Conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să
stabilească regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei
decizionale în cadrul acestora.
Transparenţa decizională în cadrul administraţiei publice are drept scop sporirea
gradului de responsabilitate a administraţiei publice judeţene faţă de cetăţeni ca
beneficiari ai deciziei administrative, stimularea participării active a acestora în procesul de
luare a deciziilor administrative şi de elaborare a actelor normative precum şi sporirea
gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.
În baza art.12 din Legea nr.52/2003, Consiliul judeţean Buzău întocmeşte anual
raportul privind transparenţa decizională, raport la care au acces toţi cetăţenii interesaţi şi
care va fi făcut public pe site-ul Consiliului judeţean Buzău, prin afişare la sediul propriu
sau prin prezentare în şedinţă publică.
În aplicarea principiului consultării cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite,
prevăzut în art.2 din Legea nr.52/2003, Preşedintele şi vicepreşedinţi Consiliului judeţean
Buzău au avut iniţiativă legislativă în 119 proiecte de hotărâri, fiind aduse la cunoştinţă
publică prin publicare pe site-ul Consiliului judeţean Buzău 94 proiecte de hotărâri, prin
afişare la sediul Consiliului judeţean Buzău 24 proiecte de hotărâri şi prin mass-media o
hotărâre.
În luna octombrie a fost organizată dezbaterea publică cu tema : “Oportunităţi de
dezvoltare şi investiţii privind imobilul fost spital Brătianu – Buzău“, la care au participat
reprezentanţi ai autorităţilor publice judeţene şi municipale Buzău, specialişti în domeniul
urbanismului, persoane juridice - agenţi economici cu resurse investiţionale şi ONG-uri,
reprezentanţi de instituţii şi servicii publice, cetăţenii municipiului şi judeţului Buzău.
Astfel, din partea celor interesaţi, a fost înregistrat un număr de 650 de propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Din cele 13 şedinţe, 9 ordinare şi 4 extraordinare, ale Consiliului judeţean Buzău
desfăşurate în anul 2006, toate au fost publice. Aceste şedinţe au fost aduse la cunoştinţă
publică prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului judeţean Buzău şi în mass-media
locală. La aceste şedinţe au participat, cu calitatea de invitaţi reprezentanţi ai Instituţiei

Prefectului judeţului Buzău, ai unor servicii şi instituţii publice de interes judeţean. De
asemenea, şedinţele s-au desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor mass-mediei locale.
În cadrul şedinţelor publice nicio persoană nu a formulat observaţii cu privire la
proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a acestora.
Conform art. 10 din Legea nr.52/2003, au fost întocmite minutele de desfăşurare a
şedinţelor Consiliului judeţean Buzău din anul 2006 care au fost puse la dispoziţia celor
interesaţi.
Pe rolul instanţei de judecată, se află în curs de soluţionare 1 cauză având ca
obiect aplicarea la nivelul autorităţii publice judeţene a prevederilor Legii nr. 52/2003. 1

P R E Ş E D I N T E,

ec. Victor Mocanu
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Paragraf introdus prin rectificarea omisiunii din raportul în formă iniţială.
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