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DECIZIE NR. 1 /6

27 februarie?D20

Cu privire la raportul anual

p riv irt d tr ansp ar e nlu de c izio n ald

in conformitate cu art.118-126 ale Codului Administrativ, art. 14, al Legii nr. 436-XYI

din 28.12.2006 privind administralia publicd local[, arl. 13-16 din Legea privind transparenla in

procesul decizional nr.239 din 13:1 1.2008, Regulamentul cu privire la mecanismul de consultare

publica cu societatea civild in procesul decizional, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 967 din

bO.gS.ZOf 6, in scopul asigurdrii informdrii multilaterale asupra procesului decizional din cadrul

autiritAfllor publice ale primdriei comunei lvancea, avizul comisiei consultative de specialitate in

problemele administralili publice gi drept, examinind informa{ia prezentatd, Consiliul comunal

Ivancea DECIDE:
I . Se ia act de Raportul privind transparenla in procesul decizional pentru anul 2019 (anexa nr. I

qi nr. 2).

2. Se pune in sarcina autoritalii executive a consiliului comunal:

Sd desfdgoare procesul decizional qi procedurile consultdrilor publice in institulie

potrivit cadrului legal din domeniu qi sd asigure accesul la deciziile adoptate prin

publicarea acestora in modul stabilit,

- Sa inilieze, sd elaboreze, sd avrzeze gi sd consulte public proiectele actelor

administrative respective conform procedurilor qi termenilor legal stabilili.

3. prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale

qi poate fi. atacatdin judecdtoria Orhei in termen de 30 de zile de la comunicare'

4. Coltrolul executdrii prevederilor prezentei decizii se pune in sarcina comisiei consultative de

specialitate in problemele administra{iei publice Ei drept gi primarului comunei'

Preqedintele qedinlei

Semnat la data de

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului local

Ina GRECU

Nadejda COVALI



Date

privind transparen{a in procesul decizional in anul2019

Denumirea indicatorilor Valorea indicatorilor

1 Numdrul deciziilor adoptate pe parcursul

anului 2019

60 decizii

2. Numdrul dispoziJiilor cu caracter

normativ qi individual emise de primarul

comunei

58 dispozilii

a

a
J. Numdrul dispoziliilor de personalul

scriptic emise de primarul comunei

i28 dispozilii

A.t. Numdrul proiectelor de decizii consultate

(din numdrul de decizii adoPtate)

60 decizii

5. Num[rul deciziilor adoptate in regimul de

urgen!6 cu respectarea alin 2 din att. 14

din Leeea nr.23912008

0

o.

n

Numdrul intrunirilor consultative

(audieri publici, dezbalerr, qedin{e ale

comisiilorconsultative) desfbqurate de

autoritatea administra{iei publice locale

28 qedinlei ale comisiilor

consultative de dezbatere a

proiectelor de decizii

7. Num[rul recomanderilor Recep{ionate Aceptate

Cetdleni 0 0

Asociatii obstesti 0 0

Sindicate 0 0

Partide si alte organizafii social politice 0 0

Alte parsi interesate 0 0

Comisii consultative 8 4

8.

Contesta{ii / sancfiuni

Numdrul cazurilor in care ac{iunile sau

deciziile autoritdtrii administraliei publice

locale au fost contestate Pentru

nerespectarea Legii 239 I 2008

0

Contestate in organul ierarhic supe!1el 0

Contestate in instanla de judecatd 0

Numirul sanc{iunilor aplicate pentru

incalcarea Leeii ne. 239 12008

0

Secretar al

Consiliului local Ivancea ZKOL/A C-c ' Nadejda COVALI



APROB:

Primarul comunei Ivancea

Boris OCHI$OR
r0.02.2020

Paport
privind asigurarea transporen{ei procesului decizional in primiria comunei Ivantea

in anul 2019 '

(Legii nr. 23g12008 privind transparenta in procesul decizional, Hotdririi Guvernului nt.96712016 cu privire la

mecanis'ul de consultare public! cu societitea civild in procesul decisional, Hotdririi Guvernului nr.67212017

pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale)

pe parcursul anului 2019 inconformitate cu dispozilnle de convocare emise de primarul

comunei lvancea, au fost pregatite, organizate Ei desfbqurate 8 Eedinle ale Consiliului local

ivancea: I (una) gedin!6 a Consiliului local a fost qedinfa de constituire, 5 qedinle au fost

desfbgurate in mod ordinar, iar 2 gedinfe au fost convocate extraordinar'

in total au fost incluse in ordinea de zi a gedinlelor Consiliului local Ivancea 63 chestiuni.

in rezultatul examin6rii proiectelor de decizie au fost adoptate de 60 decizii. Majoritatea

Jeilziilor examinate gi adoptate au avut un caracter ce jine activitatea administraliei publice

locale, fiind adopt ate 22 decizii. O mare parte a deciziilor adoptate fin de ordin financiar/bugetar

23 decizii. Deciziile de ordin funciar au fost adoptate in numdr de 4, celelalte decizii au fost

adoptate in diferite probleme - 11 decizii (tabelul 1)'

Din intrebdrile propuse spre examinare, din anumite motive la inceputul qedinlei au fost

excluse din ordinea de zi a consiliului local 3 proiecte de decizie.

l'oate proiectele de decizie au fost examinate de comisiile de specialrtate a Consiliului

local. proieciele de decizii au fost elaborate de aparatul de lucru al autoritdlii executive a

Consiliului local. Consilierii nu au prezentat proiecte separate pentru examinare in qedinld ci au

participat la elaborarea lor impreund cu specialigtii din cadrul Primdriei pe toate domeniile de

activitate.
pe parcursul perioadei vizate au fost emise qi inregistrate in total 186 dispozilii ale

primarului, din ele cu caracter normativ/individual 58 gi 128 dispozilii de personal. Ca raport

comparativ cu anii preceden{i aceste cifre sint expuse in tabelul nr.2 anexat la informalie.

Toate actele adminisirative adoptate de cdtre autoritatea deliberativd gi executivd a APL a

comunei Ivancea au fost transmise Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat pentru control

administrativ qi de oportunitate. Oficiul a examinat in procedurd de control administrativ toate

deciziile adoptate a. Consiliul local, procesele verbale ale gedinfelor Consiliului local,

dispoziliile emise de autoritatea executivd qi alte acte financiare, funciare solicitate in acest

sens.Toate deciile adoptate au fost incluse in Registrul de Stat al actelor locale qi plasate pe

pagina web ivancea,md.

in rezultatul controlului administrativ

Cancelariei de Stat, toate actele administrative

executivi a APL au fost recunoscute drept legal.

efectuat de Oficiului Teritorial Orhei

adoptate de cdtre autoritatea deliberativd

aI

qi

Date despre transparenfd in procesul decizional sunt ptezentate in anexd.

Secretar al

Consiliului local Ivancea

17 . 02.2020
rMora.z-a Nadeida Covali


