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From: sarchizian carmen Ksarchizian.carmenprefecturaga1ati.rq
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To:
Kprimariaba1abanestiyahoo.com >, primaria ba1asestZ
f ăI5aIă sti a1
, primaria
balenP Kprimariaba1eni@yahoo.com , Kconsi1iu11oca1baneasayahoo.com , primaria barcea
Kbarceaga1atihotmai1.com , Kprimariaberesti@yahoo.com , Kberestim@yahoo.com ,
<primariabrahasesti@yahoo.com , priniaria branistea <primariabranistea@yahoo.com ,
<primaria_buciumeni_g1yahoo.com2, <primaria.cavadinesti@yahoo.com ,
<primaria.cavadinesti@yahoo.com , <primariacertesti@yahoo.com ,
<a1exandruione1@yahoo.com , <primariacorodg1yahoo.com , <primaria.cosmestigmai1.co ,
<starecivi1a@primariacosmesti.ro , <primariacnegriyahoo.com , <primariacucayahoo.ro ,
primaria cuca <primaria_cuca@yahoo.com , <primaria@comunacuda1bi.ro ,
<primariacuzavoda@yahoo.com2, <pdraganestiyahoo.com , primaria draganesti
Ksdraganestiyahoo.com , Kprimariadraguseniyahoo.com , Kprimariafirtanesti@yahoo .com2,
<primariafoltesti@yahoo.com , <primariafrumusita@yahoo.com »,
Kprimaria.fundeni@yahoo.com , <primariaghidigeniyahoo.com , <primariagohoryahoo .ro2,
<primaria_grivitayahoo.com», Kcarpgheorgheyahoo.com , <c1_independenta_g1yahoo. com2-,
<primaria.ivesti.g1gmai1.com2», <primaria.jorastiyahoo.com , <primaria1iestigmai1.com2»,
<mastacaniprimarieyahoo.com », <primariamatca@yahoo.com ,
<primaria.movileni@yahoo.com2>, <primariemunteni2002@yahoo.com >,
Kprimaria_negri1estiyahoo.com2, Kprimarianegri1estiyahoo.ro2>,
Kprimarianicoresti@yahoo.com2>, Kprimarianicorestiga1atiyahoo.com2>, namoloasa primaria
Kprimarianamoloasa@yahoo.com2>, Kprirnariaoancea@yahoo.com2»,
Kprimaria.pecheayahoo.com2>, <primaria_piscuyahoo.com2>, Kpoianaprimariayahoo.co.uk ,
Kprimariapriponesti@yahoo.com2., <primaria_radestiyahoo.com2, <primaria.rediuyahoo. corn2>,
primaria schela <primariaschela@yahoo.com2>, <primaria.scanteiesti@xnet.ro2>,
Kprimaria_scanteiesti@yahoo.com2>, Ksendreniinfo@yahoo.com2, Ks1oboziaconachiyahoo. corn2>,
<primariasmardan@yahoo.com2>, Kprimaria.smulti@yahoo.ro2>, Kprimaria_suceveni@yahoo.co .ui:>,
Kprimaria_suhur1ui@yahoo.comi», Kprimariatgbujoryahoo.com2,
<registraturamunicipiu1tecuci.ro2>, Kprimariatepu@yahoo.com2, <primaria@tudorvladimirescu.ro2>, Ktulucesti@yahoo.com2», Kdansandu2003@yahoo.com2>,
<primariaumbraresti@hotmail.com2>, primaria valea marului <valea.marului@yahoo.corn2>,
Kprimaria@primariavinatori.ro2», Kprimariavladesti@yahoo.corn2>
Va transmit alaturat modelele de Rapoarte anuale pentru anul 2017 la Legea 544/2001( informatii de interes pubiic)
si Legea 52/2003 (transparenta decizionala).
Aceste Rapoarte pentruanul 2017 trebuie intocmite, semnate, inregistrate si publicate la sediu si pe pagina de web a
institutiei dvs.
Mie va rog sa-mi transmiteti numai raportul la Legea 52/2003 (transparenta decizionala) in format word pentru
centra l iza re.
Va multumesc, Sarchizian Carmen

Attachments (2 files, 281.9 KB)
- RaportEval52-2017 UATuri.doc (119.1 KB)
- Raport 544_2017 model.doc (162.8 KB)

https://webmail.mydomain.ro/index.php?view=prjnt#35763
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RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 5212003 ÎN ANUL 2017
Numeie autorităţii sau instituţiei publice:
INDICATORI
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Num ă rul proiectelor de acte normative adoptate în
Al
2017
2. Num ă rul proiectelor de acte normative care au fost
anunţate în mod public
Dintre_acestea,_au_fost_anun ţate_în_mod_public:
a. pe site-ul propriu
b. prin afisare la sediul propriu
c. prin mass-media
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de
informaţii referitoare la proiecte de acte normative
Din care, solicitate de:
a. persoane fizice
b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal
constituite
4. Num ărul proiectelor transmise persoanelor fizice
care au depus o cerere pentru primirea informa ţiilor
referitoare la proiectul de act normativ
5. Numă rul proiectelor transmise asociaţiilor de
afaceri şi altor asocia ţii legal constituite
6. Num ărul persoanelor responsabiie pentru rela ţia
cu societatea civil ă care au fost desemnate
7. Num ărul total al recomandarilor primite
8. Numarul total al recomand ă rilor incluse în
proiectele de acte normative
9. Num ă rul întâlnirilor organizate ia cererea
asociaţiilor legal constituite
10. Numă rul proiectelor de acte normative adoptate
în anul 2015 fă ră a fi obligatorie dezbaterea public ă a
acestora (au fost adoptate în procedura de urgen ţă
sau con ţin informaţii care le excepteaz ă de la
aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)
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B. Procesul de luare a deciziilor
1. Num ărui totai ai şedinţelor pubiice (stabilite de
instituţiile publice)
2. Num ă rul şedinţelor publice anun ţate prin:
a. afişare la sediul propriu
b. publicare pe site-ul propriu
c. mass-media
3. Num ărul estimat al persoanelor care au participat
efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)
4. Num ă rul şedinţelor publice desfăşurate în
prezen ţa mass-media
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5. Numă rui total al observa ţiilor şi recomand ă rilor

B5

exprimate în cadrul şedinţelor publice
6. Num ărul total al recomand ă rilor incluse în deciziile
B6
Iuate
7. Num ă rul şedinţelor care nu au fost publice, cu motiva ţia restric ţionări accesului:
B7_1
a. informaţii exceptate
b. vot secret
B7_2
B7_3
c.alte motive (care?)

8. Num ărul total al proceselor verbale (minuta)

B8

şedinţelor publice
9. Num ă rul proceselor verbale (minuta) f ăcute
publice

89

-

C. Cazurile în care autoritatea public ă a fost acţionată în justiţie in 2017
1. Num ărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparen ţa
decizional ă_intentate_admin istra ţiei_publice:
C1_1
a. rezolvate favorabil reclamantului
C1_2
b. rezolvate favorabil institu ţiei
C1_3
c. în curs de solu ţionare
-

-

-

