
RAPORT DE EVALUARE
A TMpLEMENTART LEGU NR. s2t2oo3 iru nnul zots

Numete autoritdlii sau instituliei publice: ?Pr' ni pJ* AC B ca>I-t'

INDICATORI cod RASPUA/S

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numdrul proiectelor de acte normative adoptate in
2015

A1
+s

2. Numdrul proiectelor de acte normative care au fost
anuntate in mod oublic

A2
+a

Dintre acestea. au fost anuntate in mod oublic:
a. pe site-ul propriu A2 1 +t1
b. orin afisare la sediul Drooriu 422
c. prin mass-media A23

3. Numarul de cereri primite pentru furnizarea de
informatii referitoare la oroiecte de acte normative

A3
.\

Din care. solicitate de:
a. oersoane flzice A3 1

b, asocialii de afaceri sau alte asociatii legal
constituite

432

4. Numdrul proiectelor transmise persoanelor fizice
care au depus o cerere pentru primirea informaliilor
referitoare la oroiectul de act normativ

A4

5, Numarul proiectelor transmise asocialiilor de
afaceri si altor asociatii leqal constituite

A5

6. Numdrul persoanelor responsabile pentru relalia
cu societatea civila care au fost desemnate

A6
I

7. Num6rul total al recomandarilor orimite A7
8. Numarul total al recomanddrilor incluse in
oroiectele de acte normative

A8

9, Numdrul intalnirilor organizate la cererea
asociatiilor leaal constituite

A9

10. Numerul proiectelor de acte normative adoptate
in anul 2015 fere a fi obligatorie dezbaterea publica a
acestora (au fost adoptate in procedura de urgentd
sau conlin informalii care le excepteaze de la
aolicarea Leqii nr,5212003. conform art. 5)

A10

B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numdrul total al gedinlelor publice (stabilite de
institutiile oublice)

B1
1)

2. Numerul $edintelor publice anuntate prin:

a. afisare la sedrul oroDriu 82 1

b. oublicare pe site-ul Drooriu 822 l+
c. mass-media B.23

3. Numdrul estimat al persoanelor care au participat
efectiv la sedintele oublice bxclusiv functionaiil

B3

4. Numdrul gedinlelor publice desfSgurate in
orezenta mass-media

B4



5. Numerul total al observaliilor 9i recomanderilor
exDrimate in cadrul sedintelor DUblice

B5

ID
6. Numerul total al recomanderilor incluse in deciziile
luate

B6
ID

7. Numdrul sedintelor care nu au fost Dublice, cu motivatia restrictionari accesului:
a. informatii exceptate 87 1

b. vot secret 872
c.alte motive (care ?) B7_3

L Numarul total al proceselor verbale (minuta)
sedintelor oublice

B8
tl

9. Numerul proceselor verbale (minuta) facute
Dublice

B9
l+

C. Cazurile in care autoritatea publica a fost actionati in iustitie in 20'12
1. Num6rul acliunilor in justilie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenla

decizionale intentate administratiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului I c1 1

b. rezolvate favorabil institutiei c1 2
c. in curs de solutionare ct3


