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Cu privire la transparen(a in procesul decizional

irr confbnritatc cu art. 8 alin. (2)" art. 54 din Legea nr.43612006 privind administralia

publicii locald. L,egea nr.23912008 privind transparenfa in proccsul decizional, l-egea

nr.100/201 7 cu privire la actcle normative, art.l5,l6,l 7.1 8,19. Anexa 1 la I lotdrdrea

Guvernulti nr. 961 120 I 6 cu privirc la rnecanisrnul do consultare publicl cu societatea civila

in procesul decizional, pentru buna organiz.are qi desfEqurare a qedintelor Consiliului

raional Cinriqlia qi intn-r asigurarea consultirii publice a proiectclor de decizii.

DISPUN:

l. Se numesc responsabili de organizarei,r qi deslbEurarea consult[rii opiniei publice

prvind proiectele de acte adrninistrative, in cadrul procesului decizional, qelii

sr"rbdiviziunilor subordonate Consiliului raional Cimiqlia sau" dupd caz, persoanele-autor

din aparatul preqedintelui raionului, elaboratori ai proiectelor de acte adrnninistrative.

2. $eful subdiviziunii-autor (persoana-autor) a proiectului de decizie va fi responsabil

de:

Inilierea consultlrii publicc a proiectului cu respectarea tennenului stahilit dc

actcle legislativ-nonnativc in r,,igoarc. cu scopul inlormarii opiniei publice gi

recep{iondrii reconiand[rilor pdrfilor interesate.

Prezenlarea Secfiei Adrninistrafie Publica pentru publicare. in termen util. a

anun{ului privind organizarea consultdrii publice a proiectr-rlui. inso(it c'le

proicctul deciziei gi materialele aferente acestuia, confbnn anexei;

Desemnarea persoanei responsabile de receplionare, recep!ionarea qi

exanrinarea reco[randlrilor parvenite, acceptarea sau respingerea lor gi

intocrnirea sintezei privind consultarea proiectului de decizie.

Argumentarea tcmeinic[ a deciziei de respingere a recolnandlrilor.

Plasarea pe pagina rveb oficial6 a consiliului raional qi afiqarea la sediul acesteia.

intr-urr spa{iu accesibil publicului. a sintezci reconrandf,rilor rcccplionatc.

I)lasarea pe pagina rveb oflcialS a consiliului raional a anun(ului desprc

retragerea vrc-o unui proiect de dccizie din procesul de consultare publicS,

indicirrd rnotivul de retragere.



- intocrnirea, dupd flnalizarea consultdrii publice. a unui dosar privincl elabclrarea

proiectului de decizie, inclusiv cu rnodificdrile convenite ca urmare a exarnindrii

recomandf,rilor parvenite de 1a pdr{ile interesate.

- Aviz.area. coclrdonarea gi prezentarea proiccttrlui de decizie, cu materialele

aferente, Consiliului raional Cimiqlia spre examinare Ei adoptare.

3. Se numeEte Seclia Administralie Publicd responsabila de publicarea pe pagina

oflcial[ a Consiliului raional Cirniglia W_W*yLfAig11glmislia.qrcl, lErI intdrziere, a anunlului

privind organizarea consultdrii publice a proiectului, insolit de proiectul de decizie gi

materialele aferente acestuia.

4. Controlul executarii prezentei dispozilii se pune in sarcina dlui Gheorghe

Netedu, secretar al Consiliului raional Cimiglia.

5. Prezenta dispozilie se publicd in Registrul de stat al actelor locale $i se aduce

la cuno;tin[a:

$efilor subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Cimitlia.

Angaiafilor din aparatul pre;edintelui raionului.

I'}rin publicare pe pagina oficiala a Consiliului raional Cirniglia

wwy(.relancimisIia.md .

Pre;edinlele raionului Cimiglia Mihail OlSrescu

[]x:'l'arnara C itrbotarir

Tel.024l 2 33 00



Anex[ la Dispozitia nr.

din 2021

ANUNT-TIP

privind organizarea consultirii publice a proiectului de decizie

i;;;,;;,;;;;-;;i;;; 
' initriazd' incepind cu data de

consultarea publicl a proiectului de decizie/proiectului de

dispozilie
(denumirea proiectului)

Scopul proiectului este

Necesitatea elabordrii gi adoptarii proiectului de decizie este .........

Prevederile de bazd, ale proiectului sint

Benellciarii proiectului de decizie sint ..........

Rezultatele scontate ca urrrare a implement6rii deciziei supuse consultlrii publice

sint...........

Impactul estimat al proiectului de decizie este..........

Proiectul de decizie este elaborat in confbrrnitatc cu legisla{ia in

vigoare .....
(denunr irea docurrentelor relevante)

prevederile corespondente ale legisla{iei cornunitare ........

Recornand[rile pe marginea proiectului de decizie supus consultArii publice pot fi
expediate pin[ pe data de ......, pe adresa dnei/dI..... ......., pe adresa

electronicS: ............... ., la numdrul de telelon .............

sau pe adresa.. ... 
i;;;;;;.,;;i;i;i;;;;;;rirlo,ti,,.i

Proiectul deciziei.... . qi nota
(denumirea)

inlbrmativd (dup[ caz, studii analitice, acte de analizlt a impactului de reglementare, alte

rnateriale care au stat la baz.aelabor[rii proiectului de decizie etc.) sint disponibile pe

pagina web oflciala ..........,.
(adresa)

sau la sediul......

siruar pe adresa :::::]l:::::::::l:: ::: ::]


