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JUDE�UL ARGE�              Aprob:  
PRIM�RIA MUNICIPIULUI PITE�TI          PRIMAR,  
Nr.3834/21.01.2008               Tudor Pendiuc 

 
 

 

R A P O R T 

privind transparen�a decizional� în anul 2007 
 
 
Prin Legea nr.52/2003 au fost stabilite reguli procedurale minimale 

aplicabile pentru asigurarea transparen�ei decizionale în cadrul autorit��ilor 
administra�iei publice centrale �i locale, alese sau numite, precum �i al altor institu�ii 
care utilizeaz� resurse financiare publice, în raporturile stabilite de acestea cu cet��enii 
�i asocia�iile legal constituite ale acestora. Transparen�a este considerat� un principiu �i 
o condi�ie esential� pentru a aduce administra�ia public� mai aproape de cet��ean, pentru 
a o face mai receptiv� la nevoile �i a�tept�rile cet��enilor �i pentru ca ea s� devin� un 
prestator de servicii de calitate. 

În vederea implement�rii acestui act normativ la nivelul municipiului 
Pite�ti, a fost adoptat� HCL nr.176/20.06.2003, care stabile�te procedurile privind 
participarea cet��enilor �i a asocia�iilor legal constituite cu domiciliul/sediul în 
municipiul Pite�ti, la procesul de elaborare a actelor normative cu aplicabilitate 
general�, precum �i la procesul de luare a deciziilor de c�tre consiliul local �i primar, iar 
prin Dispozi�ia nr.769/02.09.2003 a fost desemnat responsabilul pentru rela�ia cu 
societatea civil�. 

În anul 2007, �ase proiecte de hot�râri au fost supuse, în prealabil, 
procedurilor prev�zute de HCL nr.176/20.06.2003, având caracter normativ, cinci dintre 
acestea finalizându-se prin adoptare de c�tre Consiliul Local al Municipiului Pite�ti. 

Pentru aceste acte normative cu aplicabilitate general� - HCL 
nr.40/08.02.2007 privind aprobarea bugetului municipiului Pite�ti pe anul 2007, HCL 
nr.171/31.05.2007 privind stabilirea impozitelor �i taxelor locale pentru anul fiscal 
2008, HCL nr.348/27.09.2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul 
finan��rilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Pite�ti, alocate 
pentru activit��i nonprofit de interes local, HCL nr.378/31.10.2007 privind aprobarea 
Regulamentului serviciului public de alimentare cu ap� �i de canalizare din municipiul 
Pite�ti, jude�ul Arge� �i HCL nr.458/29.11.2007 referitor la stabilirea, constatarea �i 
sanc�ionarea unor contraven�ii - indicatorii care stau la baza întocmirii raportului anual 
privind transparen�a decizional�, prev�zut de art.12 alin.(1) din Legea nr.52/2003, se 
prezint� astfel: 

a) Au fost adoptate toate cele 5 proiecte de acte normative supuse analizei 
consiliului local; 

b) Au fost primite un num�r total de 30 recomand�ri la proiectul de 
hot�râre privind aprobarea bugetului municipiului Pite�ti pe anul 2007, supus dezbaterii 
publice; 

c) Au fost incluse în proiectele de acte normative un num�r total de 11  
recomand�ri, respectiv în proiectul de hot�râre privind aprobarea bugetului municipiului 
Pite�ti pe anul 2007(cea mai mare parte a acestora se reg�seau deja în prevederile 
proiectului); 
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d) Au fost incluse în con�inutul deciziilor luate un num�r total de 11  
recomand�ri, respectiv în HCL nr.40/08.02.2007; 

e) A fost organizat� dezbatere public� în cazul HCL nr.40/08.02.2007; 
f) Au avut loc un num�r total de 17 �edin�e, publice, ale consiliului local; 
g) Num�rul participan�ilor la �edin�ele publice, inclusiv la dezbaterile 

publice, a fost de 416; 
h) Num�rul �edin�elor publice desf��urate în prezen�a mass-media - 17; 
i) În cazul niciunei �edin�e publice nu s-a procedat la ordinea de 

prec�dere(limitarea accesului în limita locurilor disponibile în sala de �edin�e);  
j) Nu au avut loc �edin�e ale consiliului local în care s� fi fost restric�ionat 

accesul public; 
k) Nu au fost înregistrate cazuri în care autoritatea public� s� fie ac�ionat� 

în justi�ie pentru nerespectarea prevederilor legii. 
Consider c� deschiderea manifestat� de c�tre autorit��iile administra�iei 

publice locale de la nivelul municipiului Pite�ti în ceea ce prive�te implicarea cet��enilor 
�i a asocia�iilor legal constituite la procesul decizional, are ca rezultat cre�terea 
eficien�ei actului de administra�ie, prin adoptarea unor decizii cât mai adecvate 
interesului locuitorilor municipiului, contribuind astfel la solu�ionarea mai eficient� a 
problemelor colectivit��ii locale. 
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