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RAPORT
Privind activitatea desfăşurată în temeiul Legii nr. 52/ 2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică
Potrivit dispoziţiilor art. 13 ale Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională,
autorităţile publice au obligaţia să întocmească şi să facă public un raport anual privind
transparenţa decizională.
În acest context legislativ, în anul 2015, la nivelul Consiliului Judeţean Sibiu s-au
desfăşurat un număr de 15 şedinţe, din care 12 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare. În
cadrul acestora au fost adoptate 242 de hotărâri.
Din totalul hotărârilor adoptate, au fost supuse dezbaterii publice, conform prevederilor
Legii nr. 52/2001, prin afişare pe SITE-ul Consiliului Judeţean Sibiu, un număr de nouă proiecte
de hotărâre, având ca obiect de reglementare:
- aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Sibiu pe anul 2015,
- aprobarea ghidurilor de eligibilitate pentru programele de acţiune în domeniile sportului şi al
culturii,
- aprobarea Regulamentului de salubritate,
- aprobarea Planului local de acţiune pentru mediu,
- aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale centrelor pentru copii şi adulţi,
- modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi
canalizare,
- constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă Sibiu”.
În urma publicării pe site-ul instituţiei a acestor proiecte de hotărâre menţionăm că, nu au
existat recomandări de la cetăţeni şi, prin urmare nu am făcut aplicabilitatea dispoziţiilor art 13
alin. 1 lit. B din Legea nr. 52/ 2003, cu privire la numărul total al recomandărilor incluse în
proiectele de hotărâre.
Atât data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor, cât şi proiectele de hotărâri au fost aduse la
cunoştinţă publică prin afişare pe SITE, cât şi prin afişare la sediul Consiliului Judeţean.
La toate şedinţele Consiliului Judeţean Sibiu a fost prezentă mass-media locală.
Procesele-verbale încheiate au fost afişate pe SITE-ul Consiliului Judeţean
Nicio hotărâre adoptată de Consiliul Judeţean Sibiu în anul 2015 nu a fost atacată în
instanţele de judecată.
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