
                                                                 
 
 

 
  
    
                                                                                                      

RAPORT 
PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ 

ÎN ANUL 2018 
 
 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională prevede 
obligația de transparență, respectiv sarcina autorităților administrației 
publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte 
normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la 
minutele ședințelor publice. Aceste dispoziții legale se aplică de 
asemenea și documentelor de politică publică elaborate de autoritățile 
administrației publice centrale. 

Autoritățile care au obligaţia de a aplica procedura de 
consultare publică: 
• Ministerele şi alte organe centrale ale administrației publice din 
subordinea Guvernului sau a ministerelor; 
• Serviciile publice descentralizate ale acestora; 
• Autorităţile administrației publice locale: consiliile județene şi 
locale; primăriile (primarii); serviciile publice de interes judeţean sau 
local. 

Consiliul Judeţean Teleorman, în anul 2018, a întreprins toate 
măsurile ce se impuneau pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003, 
republicată, obiectivul esenţial fiind creşterea gradului de 
responsabilitate al tuturor funcţionarilor faţă de cetăţean, pentru ca 
acesta să fie cu adevărat beneficiar al deciziei administrative. 

În baza art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, Consiliul 
Judeţean Teleorman publică anual un raport referitor la aplicarea acestui 
act normativ, la care au acces toţi cetăţenii interesaţi şi care se face 
public pe site-ul Consiliului judeţean Teleorman, prin afişare la sediul 
propriu sau prin prezentare în şedinţă publică. 

Deşi actul normativ menţionat,  reglementează dreptul cetăţenilor 
de a participa la luarea deciziei administrative prin trimiterea în scris de 
propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind un anume 
proiect de hotărâre sau dispoziţie cu caracter normativ, in anul 2018, nu 
au fost înregistrate  nici o recomandare sau amendament în acest sens. 

În cursul anului 2018, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, nu au fost 
solicitări pentru dezbateri publice. 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
 



Din cele 18 şedinţe ale Consiliului Judeţean Teleorman 
desfăşurate în anul 2018, 12 şedinţe au  fost ordinare și 6 şedinţe 
extraordinare .  

 Toate şedinţele au fost publice şi s-au desfăşurat în prezenţa 
funcţionarilor care au avut tangenţă cu problematica respectivă, a 
conducătorilor sau reprezentanții unor instituţii din judeţ şi a 
reprezentanţilor mass-mediei locale. 

Trebuie subliniat faptul că  proiectele de hotărâri înscrise pe 
ordinea de zi a şedinţelor au fost dezbătute în cadrul comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate, în unele cazuri fiind 
formulate observaţii sau recomandări cu privire la acestea. Toate 
observatiile si recomandarile au fost consemnate in minutele ședințelor 
publice și postate pe site-ul instituției la rubrica dedicată, și afișate la 
sediul autorității publice. 
 Consiliul Judeţean Teleorman, în anul 2018, a adoptat un număr 
de 165  hotărâri care au fost publicate, de asemenea, pe site-ul 
www.cjteleorman.ro. 

Pe parcursul anului 2018, autoritatea publică judeţeană nu a fost 
acţionată în instanţă pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

Anexa  cuprinde Raportul  de evaluare a implementării Legii nr. 
52/2003, republicată, în anul 2018, centralizat. 

Prezentul raport privind transparenţa decizională în anul 2018 va fi 
afişat la sediul instituţiei şi făcut public pe site-ul Consiliului Judetean 
Teleorman. 
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 Glosar de termeni: 

- Act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică cu 
aplicabilitate generală; 

- Asociaţie legal constituită – orice organizaţie civică, sindicală, patronală 
sau orice grup asociativ de reprezentare civică; 

- Minută – document scris (proces verbal) în care se consemnează în 
rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă, precum 
şi rezultatul dezbaterilor; 

- Proiect de act normativ – textul actului normativ înainte de adoptare; 
- Recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, 

exprimată verbal sau în scris, primită de autorităţile publice de la orice 
persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de 
elaborare a actelor normative; 

- Şedinţă publică – şedinţa desfaşurată în cadrul autorităţii administraţiei 
publice şi la care are acces orice persoană intersată; 
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