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Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta in administratia
publica,republicata, autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa
stabileasca reguli procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in
cadrul acestora.
Transparenta decizionala in cadrul administratiei publice are drept scop sporirea gradului
de responsabilitate a administratiei publice locale fata de cetateni ca beneficiari ai deciziei
administrative, precum si stimularea participarii active a acestora in procesul de luare a deciziilor
administrative si de elaborare a actelor normative.
In aplicarea prevederilor art. 6 alin.(5) din Legea nr. 52/2003, privind transparenta
decizionala in administratia publica, republicata, persoana desemnata pentru relatia cu societatea
civila care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la
proiecte de acte normative initiate, este d-na Petre Laura Viorica - secretar al Comunei Dichiseni,
judetul Calarasi.
In baza art. 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata, Primaria Comunei Dichiseni publica anual un raport referitor la punerea in
aplicare a acestui act normativ care se afiseaza la sediul administrativ.
In temeiul actului normativ mentionat Primaria Comunei Dichiseni, face publice
proiectele de hotarari ce urmeaza sa fie dezbatute in sedintele Consiliului Local al comunei
Dichiseni si care au caracter normativ si, de asemenea, afiseaza la sediul institutiei si pe site-ul
propriu toate hotararile adoptate de catre Consiliul Local Dichiseni, cat si dispozitiile cu
caracter normativ emise de catre Primarul Comunei Dichiseni la care au acces toti cetatenii
interesati.
Proiectul bugetului general al Comunei Dichiseni a fost adus la cunostinta publica in
termenele si in conditiile stabilite de Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Desi Legea nr. 52/2003 reglementeaza dreptul cetatenilor de a participa la luarea deciziei
administrative prin trimiterea in scris de sugestii, propuneri si opinii cu valoare de recomandare
privind un anume proiect de hotarare sau dispozitie cu caracter normativ, nu a fost inregistrata
nici o recomandare in acest sens.
Datele centralizate in Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica, republicata, sunt prevazute in anexa la
prezentul raport.

Consiliul Local al Comunei Dichiseni s-a intrunit in anul 2017 intr-un numar de 20
sedinte din care 12 ordinare, 2 extraordinare și 6 sedinte de indata, toate fiind publice. In cadrul
acestor sedinte, Consiliul Local al Comunei Dichiseni a adoptat un numar de 97 de hotarari.
In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala, republicata, s-au intocmit procese verbale de sedinta in care s-au consemnat
rezultatele dezbaterilor din cadrul sedintelor de consiliu, care au fost facute publice prin afisare
la sediul institutiei.
Prezentul raport privind transparenta decizionala in anul 2017 va fi afisat la sediul
Primariei Comunei Dichiseni si va fi facut public pe site-ul Primariei Comunei Dichiseni
(primaria.dichiseni@yahoo.ro) .

Glosar de termeni:
-act normativ-actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;
-asociatie legal constituita-orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de
reprezentare civica;
-Minuta-documentul scris(procesul verbal) in care se consemneaza in rezumat punctele de vedere exprimate de
participantii la o sedinta, precum si rezultatul dezbaterilor;
-Proiect de act normativ-textul actului normativ inainte de adoptare;
-Recomandare-orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimata verbal sau in scris, primita de catre
autoritatile publice de la orice persoana interesata in procesul de luare a deciziilor si in procesul de elaborare a
actelor normative;
-sedinta publica-sedinta desfasurata in cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persona
interesata.
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