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               APROBAT 

PRIMARUL ORASULUI TITU 

           Traian NICULAE 

 

 

 

RAPORT ANUAL 

PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ PE ANUL 2022 

 

 

 

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala are drept scop sa sporeasca gradul de 

responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative, sa 

stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative, in procesul 

de elaborare a actelor normative si sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii administratii 

publice. 

Primaria orasului Titu, prin compartimentele de specialitate a asigurat in anul 2022 participarea 

cetatenilor la procesul de luare a deciziilor si de elaborare a actelor normative prin afisarea anuntului 

referitor la fiecare elaborare de proiect de hotarare cu caracter normativ la sediul institutiei, intr-un 

spatiu accesibil publicului cetatenii avand astfel posibilitatea sa formuleze sugestii si recomandari cu 

privire la proiectele prezentate. 

Anuntul privind elaborarea proiectelor de hotarari cu caracter normativ contine data publicarii, 

detalii referitoare la proiectul de hotarare propus insotit de referatul de aprobare al initiatorului si 

raportul compartimentului de specialitate, modalitatea prin care persoanele interesate pot transmite 

propuneri, sugestii sau opinii precum si data limita de depunere a propunerilor, sugestiilor sau 

opiniilor cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de 

transparenţă decizională. 

Anuntul, precum si documentele care au stat la baza proiectului de hotarare au fost aduse la 

cunostinta publica si prin publicare pe siteul Primariei orasului Titu- primariatitu@yahoo.com, la 

sectiunea “Consultare publica”. 

In cursul anului 2022, Consiliul Local al orasului Titu s-a intrunit in 12 sedinte ordinare de lucru, 

1 sedinta extraordinara de lucru si 6 sedinte extraordinare de lucru, cu convocare de indata, adoptand 

un numar de 209 hotarari. 

  

 

INDICATORI RĂSPUNS 

 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate  10 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod 

public 

10 

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:  

a. pe site-ul propriu 10 

b. prin afisare la sediul propriu 10 

c. prin mass-media  - 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la 

proiecte de acte normative 

- 



a. persoane fizice - 

b. asociaţii de afaceri sau alte asociații legal constituite - 

3.1 Numărul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor interesate luate în 

evidență conf. art. 52 din O.G. nr. 26/2000 

- 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere 

pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ 

 

- 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii 

legal constituite 

- 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă 

care au fost desemnate 

1 

6.1 Precizări cu privire la modalitatea de desemnare și eventualul cumul 

de atribuții 

Dispozitia nr. 

267/20.04.2021 

6.2 Precizări cu privire la înființarea structurii pentru relația cu mediul 

asociativ conf. prevederilor art. 51 din O.G. nr. 26/2000 

- 

7. Numărul total al recomandărilor primite  - 

7.1 Dintre acestea, care este ponderea recomandărilor primite în format 

electronic/on-line 

- 

8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative - 

8.1 Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea 

respingerilor unor recomandări 

- 

8.2 Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate 

recomandări 

- 

8.3 Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptată 

nicio recomandare 

- 

9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate  - 

9.1 Dintre acestea, câte au fost organizate la inițiativa:   

a. unor asociații legal constituite  - 

b. unor autorități publice  - 

c. din proprie inițiativă  - 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate fără a fi obligatorie 

consultarea publică (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin 

informaţii care le exceptează de la aplicarea legii nr. 52/2003): 

Proiect de hotarare privind prorogarea unor termene  din HCL nr. 

152/14.09.2022 privind stabilirea impozitelor  si taxelor locale pentru anul 

2023  si completarea  HCL nr.152/14.09.2022 privind stabilirea impozitelor  si 

taxelor locale pentru anul 2023. 

1 

 

10.1 Numărul proiectelor de acte normative anunțate în mod public și 

neadoptate: 

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism -Planul 

Urbanistic Zonal si a Regulamentului local aferent privind obiectivul –  

’’Elaborare Construire hypermarket cu regim de inaltime parter, avand specific 

comercializarea de produse alimentare si nealimentare, amplasare container 

reciclare, amplasare toneta food, cort food, post trafo, bazin rezerva incendiu, 

bazin retentie, statii incarcare vehicule electrice, amenajari exterioare in incinta 

(platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, padocuri carucioare) 

imprejmuire, steag si elemente de semnalistica publicitara, accese rutiere si 

pietonale, racorduri la drumurile publice, bransamente utilitati, instalatii 

1 



interioare, retele exterioare si organizare de santier’’ beneficiar fiind SC 

Goldbach Design & Building SRL. 

11. Numărul versiunilor îmbunătățite ale proiectelor de acte normative 

care au publicate 

- 

12. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care au fost 

publicate 

- 

B. Procesul de luare a deciziilor  

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţia publică)  10 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:  

a. afişare la sediul propriu 10 

b. publicare pe site-ul propriu  10 

c. mass-media  - 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele 

publice (exclusiv funcţionarii) 

0 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media 0 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul 

şedinţelor publice 

0 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate 0 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării 

accesului: 

 

a. informaţii exceptate - 

b. vot secret - 

c.alte motive (care?) - 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice 10 

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice 10 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie  

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind 

transparenţa decizională intentate administraţiei publice: 

 

a. rezolvate favorabil reclamantului  - 

b. rezolvate favorabil instituţiei  - 

c. în curs de soluţionare  - 

D. AFIȘARE STANDARDIZATĂ  

1. Precizați dacă pe site-ul autorității/instituției există secțiunea 

”Transparență Decizională” (da/nu) 

DA 

2. Precizați dacă în secțiunea ”Transparență Decizională” pe site-ul 

autorității/instituției se regăsesc toate informațiile și documentele 

prevăzute de art. 7 al. 2, al. 10 lit. a) și d) și art. 7 al. 11 din legea nr. 

52/2003 

DA 

E. Aprecierea activitătii  

1. Evaluați activitatea proprie : satisfăcătoare/bună/foarte bună  BUNA 

2. Evaluați resursele disponibile  SUFICIENTE 

3. Evaluați colaborarea cu direcțiile de specialitate  BUNA 

F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal 

constituite ale acestora 

 

1. Evaluați parteneriatul cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale 

acestora : satisfăcătoare/bună/foarte bună 

NU ESTE 

CAZUL 

2. Dificultățile întâmpinate în procesul de organizare a consultării publice  NU ESTE 

CAZUL 



3. Punctele considerate necesar a fi îmbunătățite la nivelul autorității/instituției 

pentru creșterea eficienței consultărilor publice 

NU ESTE 

CAZUL 

4. Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de consultare publică  

 

NU ESTE 

CAZUL 

 

 

 

            Secretar general oras Titu,                                                                           Intocmit, 

            Anuta Camelia GRIGORE                                                                     Mariana CHITU 


