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JUDE�UL ARGE�              Aprob:  
PRIM�RIA MUNICIPIULUI PITE�TI          PRIMAR,  
Nr.2991/16.01.2009               Tudor Pendiuc 

 
 

R A P O R T 

privind transparen�a decizional� în anul 2008 
 
 
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 2008, treisprezece proiecte de hot�râri �i un proiect de dispozi�ie a 
primarului municipiului Pite�ti au fost supuse, în prealabil, procedurilor prev�zute de 
HCL nr.176/20.06.2003, având caracter normativ, doisprezece dintre acestea(exclusiv 
proiectul de dispozi�ie) finalizându-se prin adoptare de c�tre Consiliul Local al 
Municipiului Pite�ti. 

Pentru aceste acte normative cu aplicabilitate general� - HCL 
nr.57/06.02.2008 privind unele m�suri pentru organizarea �i desf��urarea activit��ilor de 
transport în regim de taxi sau de închiriere �i de dispecerat taxi în municipiul Pite�ti, 
HCL nr.59/12.02.2008  privind aprobarea bugetului municipiului Pite�ti pe anul 2008, 
HCL nr.158/16.04.2008 privind aprobarea Regulamentului  serviciului public de 
salubrizare prestat de S.C. SALUBRITATE 2000 S.A, HCL nr.159/16.04.2008 privind 
aprobarea Regulamentului  serviciului public de salubrizare din cadrul Administra�iei 
Domeniului Public al municipiului Pite�ti, HCL nr.163/16.04.2008 privind condi�iile de 
acordare �i cuantumul maxim al presta�iei financiare excep�ionale, HCL 
nr.186/16.04.2008 privind modificarea �i completarea H.C.L. nr. 232 din 17.07.2007 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare �i func�ionare al Serviciului 
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pite�ti (publicitatea stradal� în 
municipiul Pite�ti), HCL nr.203/15.05.2008 privind stabilirea impozitelor �i taxelor 
locale pentru anul fiscal 2009, HCL nr.231/15.05.2008 privind aprobarea 
Regulamentului  serviciului public de alimentare cu energie termic� din municipiul 
Pite�ti, HCL nr.204/29.10.2008 privind aprobarea Procedurii de debran�are/deconectare  
de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termic� din municipiul Pite�ti, HCL 
nr.230/27.11.2008 privind aprobarea”Strategiei post-aderare a municipiului Pite�ti în 
perioada 2007-2013”, HCL nr.231/27.11.2008 privind unele m�suri referitoare la orarul 
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de func�ionare al unit��ilor de alimenta�ie public�, precum �i al loca�iilor destinate 
recreerii �i divertismentului,  HCL nr.251/27.11.2008 privind aprobarea Studiului de 
oportunitate, Contractului cadru, Caietului de sarcini, Fi�ei de date �i a Regulamentului, 
pentru desf��urarea activit��ii de ridicare, transport, depozitare �i eliberare a vehiculelor 
�i/sau remorcilor sta�ionate neregulamentar pe domeniul public �i/sau privat al 
municipiului Pite�ti, precum �i Dispozi�ia nr.3444/21.08.2008 privind aprobarea 
Regulamentului propriu de organizare �i func�ionare a comisiei de atestare a 
administratorilor de imobil - 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 12 proiecte de acte normative supuse 
analizei consiliului local, fiind emis� de c�tre primarul municipiului Pite�ti �i dispozi�ia 
sus men�ionat�; 

b) Au fost primite un num�r total de 59 recomand�ri la proiectele de acte 
normative care vizau: aprobarea bugetului municipiului Pite�ti pe anul 2008, activitatea 
de transport taxi, strategia post-aderare a municipiului Pite�ti, precum �i atestarea 
administratorilor de imobile, supuse în prealabil dezbaterii publice; 

c) Au fost incluse în proiectele de acte normative men�ionate la litera b) 
un num�r total de 35 recomand�ri (cea mai mare parte a acestora se reg�seau deja în 
prevederile proiectelor în cauz�); 

d) Au fost incluse în con�inutul deciziilor luate un num�r total de 35  
recomand�ri, respectiv în HCL nr.57/06.02.2008, în HCL nr.59/12.02.2008, în HCL 
nr.230/27.11.2008, precum �i în Dispozi�ia nr.3444/21.08.2008; 

e) Au fost organizate dezbateri publice în cazul HCL nr.59/12.02.2008 �i 
HCL nr.230/27.11.2008; 

f) Au avut loc un num�r total de 21 �edin�e publice ale consiliului local(la 
care se adaug� �edin�a de constituire a consiliului local din data de 19.06.2008); 

g) Num�rul participan�ilor la �edin�ele publice, inclusiv la dezbaterile 
publice, a fost de 600; 

h) Num�rul �edin�elor publice desf��urate în prezen�a mass-media - 21 
(plus �edin�a de constituire); 

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. 

 
 

RESPONSABIL PENTRU RELA�IA CU SOCIETATEA CIVIL�: 
�ef Serviciu Administra�ie Public� Local�, 

Andrei-C�t�lin C�lug�ru 


