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RAPORT 
PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA 

IN ANUL 2019 

In conformitate Cu prevederile art. 13 aim. (1) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, Cu modificarile i completarile ulterioare, 
prezentarn situatia privind transparenta decizionala la nivelul Primariei Municipiului Tecuci 
In anul 2019. 

In anul 2019 a fost supus procedurii de transparenta decizionala 10 proiecte de acte 
normative dupd cum urmeaza: 

• Project de hotkare privind aprobarea Regulamentului de atribuire in gestiune 
delegata a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in 
Municipiul Tecuci. 

• Project de hotarare privind actualizare PUZ aprobat cu H.C.L. nr.254/2014 -PUZ 
fosta U.M.01589 —Str. Gheorghe Petrascu, Municipiul Tecuci. 

• Project de hofarare privind modificarea H.C.L. nr.274/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare i functionare a sistemului de parcare din 
Municipiul Tecuci. 

• Project de hotarare privind indexarea impozitelor i taxelor locale care constau 
intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei. 

• Project de hotarare privind aprobarea bugetului initial centralizat de venituri 
cheltuieli Si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii i surse de 
finantare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2019. 

• Project de hotarare privind Regulamentul pentru stabilirea conditiilor de exercitare 
a dreptului de acces pe proprietatile Municipiului Tecuci in vederea 
intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a 
elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, a modului de utilizare 
partajata a elementelor de infrastructura, precum i masurile privind construirea de 
retele noi de comunicatii electronice. 

• Project de hotdrare privind Rectificarea bugetului centralizat de venituri si 
cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci i modificarea Programului de investitii 
publice pe grape de investitii i surse de finantare al U.A.T. Municipiului Tecuci, 
pe anul 2019. 

• Project de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 
Serviciului de transport public local pe raza Municipiului Tecuci si a caietului de 
sarcini al Serviciului de transport public local prin curse regulate. 

• Project de hothrare privind stabilirea impozitelor 	taxelor locale pentru anul 
fiscal 2020. 
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• Project de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale 
de salubrizare pentru persoane fizice si juridice din Municipiul Tecuci. 

Nr. 
Crt. 

Elementul Numar 

1. 
Numarul total al recomandarilor primite. 10 

2. 

Numarul total al recomandarilor incluse in 
proiectele de acte normative si in continutul 
deciziilor luate. 

3 

3. 
Numarul participantilor la sedintele publice. 250 

4. 
Numdrul 	dezbaterilor 	publice 	organizate 	pe 
marginea proiectelor de acte normative. 

10 

5. 

Situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost 
actionata in justitie pentru nerespectarea 
prevederilor prezentei legi. 

Nu e cazul 

6. 
Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si 
asociatiile legal constituite ale acestora. 

Nu e cazul 

7. 

Numarul sedintelor care nu au fost publice si 
motivatia restrictionarii accesului. 

Nu e cazul 

SECRETAR GENERAL U.A.T.Municipiul Tecuci 
Jr.Fotache Valerica 
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