
PROBAT

(semnătura)
1 Olărescu, 

d̂intele Raionului Cimişlia 
'"t.Ş. „ 05 ” ianuarie 2022

R A P O R T
privind transparenţa în procesul decizional în cadrul 

Consiliului Raional Cimişlia pentru perioada anului 2021

In vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 
transjtarenţa în procesul decizional, Legii nr. 161/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative, Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 -cu 
privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, 
Hotărârii Guvernului nr. 672/2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul 
de stat al actelor locale şi în scopul informării societăţii despre activitatea Consiliului 
Raional Cimişlia (în continuare -  Consiliul), secretarul consiliului raional, Secţia 
Administraţie Publică monitorizează aceste procese pe parcursul anului şi elaborează 
Raportul privind transparenţa în procesul decizional.

Principiul transparenţei în procesul decizional presupune asigurarea accesului 
cetăţenilor la documentele elaborate şi adoptate de Consiliu, precum şi la consultarea 
acestora. Transparenţa, în sens larg, se referă la accesul liber la informaţie de orice fel, la 
posibilitatea de a participa sub orice formă şi presupune disponibilitatea de a pune la 
dispoziţia publicului informaţii relevante şi la timp cu privire la activităţile desfăşurate de 
Consiliul şi subdiviziunile subordonate Consiliului şi Aparatul preşedintelui raionului.

Ţinem să menţionăm că, în pofida faptului că anul 2021 a fost un an cu provocări 
pentru raionul nostru şi întreaga ţară în contextul declanşării pandemiei COVID-19, 
Consiliul nu şi-a întrerupt activitatea, astfel, exercitând pe deplin funcţia sa legislativă, dar 
şi respectând principiile de transparenţă decizională.

Secretarul consiliului raional, Secţia Administraţie Publică au asigurat, pe parcursul 
anului de referinţă, plasarea pe pagina oficială a Consiliului a:

• Programului de activitate al Consiliului Raional Cimişlia pentru anul 2021;
• Planului de achiziţii publice pentru anul 2021;
• Anunţurilor privind consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului şi a 

materialelor aferente acestora;
• Anunţurilor privind desfăşurarea şedinţelor publice ale Consiliului şi a şedinţelor 

Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului;
• Dispoziţiilor preşedintelui raionului privind convocarea consiliului în şedinţe cu 

ordinea de zi;



• Anunţurilor despre organizarea consultărilor publice şi a audierilor publice a 
proiectelor de decizii elaborate;

• Informarea publicului referitor la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe pagina 
web www.raioneimislia.md şi includerea în Registrul de stat al actelor locale;

• Sinteza recomandărilor la proiectele de decizie;
• Publicarea dispoziţiilor preşedintelui raionului cu caracter normativ.

De asemenea, pe pagina web a Consiliului există compartimentul Transparenţa 
decizională care conţine secţiuni unde este plasată toată informaţia necesară pentru 
acces public, cât şi actele privind Transparenţa financiară. Periodic este actualizată şi 
plasată pe site-ul Consiliului informaţie sistematizată pe domenii de activitate ale 
secţiilor, direcţiilor din subordinea Consiliului şi a Aparatului preşedintelui raionului.

Date despre transparenţa în procesul decizional în anul 2021
#

Nr. Denumirea indicatorilor -------------------- *--------Valoarea
indicatorilor

Procesul de elaborare a deciziilor
Numărul şedinţelor Consiliului Raional Cimişlia 8 şedinţe;

1. desfăşurate: 4 şedinţe;
ordinare;
extraordinare.

4 şedinţe.

2. . Numărul proiectelor de decizii elaborate în perioada de 
raportare.

119

- Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de 49
J . decizii adoptate);

- Numărul proiectelor de decizii aduse la cunoştinţă 
publicului prin publicare pe pagina web oficială a 
consiliului raional, pagina din reţelele de socializare şi prin 
afişarea lor pe panoul informativ accesibil publicului.

119

- Numărul de vizualizări ale proiectelor de decizii plasate pe 
pagina web pentru consultare.

3864

- Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare; 116
4. - Numărul dispoziţiilor cu caracter normativ emise de 

Preşedintele Raionului.Cimişlia.
156

5. - Numărul actelor introduse în Registrul de stat al actelor
locale. 537
-Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, şedinţe -1 dezbatere publică cu

6. ale grupurilor de lucai etc.) desfăşurate de subdiviziunile participarea cetăţenilor şi
din subordinea Consiliului; părţilor interesate;

-Numărul şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate 
ale Consiliului.

- 26 şedinţe.

http://www.raioneimislia.md


7.
-Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri 
publice, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate 
subdiviziunile din subordinea Consiliului;

16

8.

-Numărul recomandărilor (recepţionate, acceptate). Recepţionate Acceptate
7.1 Cetăţeni 0 0

7.2 Asociaţii obşteşti 0 0
7.3 Sindicate 0 0
7.4 Partide şi alte organizaţii social-politice 0 0
7.5 Reprezentanţi ai mediului de afaceri 0 0
7.6 Alte părţi interesate 5 0
7.7 Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului 61 57

9. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă cu 
respectarea alin. (2), art. 14 din legea 239/2008 privind 
transparenţa în procesul decizional.

0

Notificări/contestări/sancţiuni
w

10.

Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii 
administraţiei publice locale au fost contestate pentru 
nerespectarea Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional.

0

1

10.1 contestate în organul ierarhic superior 0
10.2 contestate în instanţa de judecată 0

Secretarul consiliului raional Gheorghe Netedu



FORMULAR DE RAPORTARE A INFORMAŢIEI CU PRIVIRE LA 
ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL,

PENTRU ANUL 2021

1. Informaţia privind îndeplinirea prevederilor pct. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 
967/2016 pe marginea:

-  Existenţei şi actualizării procedurilor interne cu privire la asigurarea transparenţei 
în procesul decizional;

Consiliul Raional Cimişlia se conduce de cadrul legal existent şi asigură transparenţa 
decizională atât pe pagina sa oficială www.raionacimislia.md, cât şi panoul informativ 
de la sediul acestuia.
-  Datele responsabililor de coordonare a procesului de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional:
Specialistul principal, Secţia Administraţie Publică, date de contact: (0241)23300.
-  Funcţionalitatea şi informaţie cu privire la numărul de apeluri la linia telefonică 

instituţională de informare a societăţii civile:
Consiliul Raional Cimişlia are instituită Linia instituţională pentru informare la 
numărul unic de telefon -  (0241) 2 33 00.
-  Listei ONG-urilor pe domenii de activitate.
Consiliul Raional Cimişlia are stabilită o practică de colaborare neformalizată cu 
ONG-uri solicitante, proiectele elaborate sunt publicate spre consultare publică 
deschisă către toate părţile interesate, precum şi asigură o cooperare activă la oricare 
interpelare, inclusiv din partea ONG-urilor.

2. Informaţia privind îndeplinirea prevederilor Legii nr. 239/2008 şi Hotărârii 
Guvernului nr. 967/2016:

Procesul de elaborare a deciziilor

Tipul
deciziei

Numărul 
de decizii 

adoptate în 
perioada 

de
raportare

Numărul proiectelor de 
decizii consultate (din 

numărul de decizii 
adoptate)

Numărul 
proiectelor 
de decizii 
supuse 

consultării 
or publice 

repetat

Numărul 
deciziilor 
adoptate 
în regim 

de
urgenţă

Aprecierea 
perioadei 
de timp 

(în mediu/ 
zile) de Ia 
iniţierea 

proiectului 
deciziei 
până la 

aprobarea 
acesteia

Numărul 
deciziilor 
adoptate 
care nu 
cad sub 

prevederile 
Legii nr. 

239/2008 şi 
HG nr. 

967/2016

Proiecte 
de decizii

115 49 -  numărul proiectelor 
de decizie supuse 
consultărilor publice,
119 -  numărul 
proiectelor de decizie 
aduse la cunoştinţă 
publicului prin publicare 
pe pagina web oficială a 
Consiliului raional, 
reţelele de socializare şi 
prin afişarea lor pe

0 0 30 de zile 0

http://www.raionacimislia.md


panoul informativ 
accesibil publicului

Ordine/dis 
poziţii 
privind 

activitatea 
de bază a 
autorităţii 
publice

156
dispoziţii 
emise de 
către
Preşedintele
raionului

156 - acte aduse la 
cunoştinţă publicului prin 
publicare pe pagina web 
oficială a CR, 
compartimentul - 
Transparenţă 
decizională, secţiunea 
Disp oziţiile preşedin tel ui 
şi prin afişarea lor pe 
panoul informativ 
accesibil publicului.

Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii

Publicare * Numărul Mijlocul de informare (comunicat de 
presă, informare direcţionată, 
publicarea pe pagina autorităţii, pe 
particip.gov.md)

Anunţuri privind iniţierea elaborării 
deciziei

0 0

Anunţuri privind retragerea unui proiect 
din procesul de elaborare

0 0

Anunţuri privind organizarea consultărilor 
publice

32 anunţuri Pagina web a Consiliului Raional Cimişlia, 
reţelele de socializare, panoul informativ, 
expediate pe poşta electronică a 
consilierilor raionali.

Rezultatele consultărilor/sinteza 
recomandărilor

1 sinteză 
la proiectul de 

decizie 
cu privire la 
aprobarea 

Bugetului raional 
pentru anul 2022

Publicat pe pagina web, compartimentul 
„Transparenţă decizională”, secţiunea 
„Proiecte de decizie -  Sinteza 
recomandărilor la proiectele de decizie”.

Programe (trimestriale/anuale) de 
elaborare a proiectelor de decizii, cu 
indicarea proiectelor care urmează a fi 
supuse obligatoriu consultării publice

Programul de 
activitate al 
Consiliului 
Raional Cimişlia 
pentru anul 2022 (I 
compartiment).

Publicat pe pagina web oficială, 
compartimentul,, Transparenţă 
decizională”.

Raportul anual al autorităţii publice 
privind transparenţa procesului decizional

1 raport anual Publicat pe pagina web oficială, 
compartimentul „Transparenţă 
decizională”, secţiunea „Rapoarte”.

Modalităţile1 de Numărul Numărul de invitaţii Numărul Publicarea Aprecierea
consultare întrunirilor expediate părţilor participanţilo rezultatelor privind
publică aplicate consultative interesate r la întrunirile consultărilor eficienţa
(dezbateri desfăşurate consultative publice DA/Nu acestor
publice, audieri {audieri adresa unde pot instrumente
publice, sondaj publice, fi accesate
de opinie, dezbateri,



referendum, 
solicitarea 
opiniilor 
experţilor în 
domeniu, 
crearea 
grupurilor de 
lucru
permanente sau 
ad-hoc cu 
participarea 
reprezentanţilor 
societăţii civile)

şedinţe ale 
grupurilor de 
lucru etc.)

(procese-verbale 
ale întâlnirilor 
publice 
consultative, 
sinteza
recomandărilor)

t

Audieri 
publice - 1

Anunţ publicat pe 
pagina web oficială a 
consiliului raional, 
reţelele de socializare, 
anunţ plasat pe panoul 
informativ, 
anunţaţi consilierii 
raionali, mass media

16
participanţi

Publicat pe 
pagina web, 
compartimentul 
,,Transparenţă 
decizională”, 
secţiunea 
„Proiecte de 
decizie -  Sinteza 
recomandărilor 
la proiectele de 
decizie

Numărul recomandărilor, 
parvenite de la:

Recepţionate Incluse în sinteza 
recomandărilor

Acceptate

Cetăţeni
Asociaţii obşteşti
Sindicate
Asociaţii de patronat
Partide şi alte organizaţii social- 
politice
Mijloace de informare în masă
Reprezentanţi ai mediului de 
afaceri
Parteneri de dezvoltare
Alte părţi interesate 6 6 6 (Se va examina 

posibilitatea de alocare a 
mijloacelor financiare în 
acest sens reieşind din 
disponibilitatea 
resurselor din contul 
alocaţiilor aprobate).

Contestaţii/sancţiuni

Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile 
autorităţii administraţiei publice locale au fost 
contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239/2008

0

Contestate în organul ierarhic superior 0
Contestate în instanţa de judecată 0



N u m ă r u l  s a n c ţ iu n i lo r  a p l ic a te  p e n tr u  în c ă lc a r e a 0
L eg ii  nr. 2 3 9 /2 0 0 8

3. Aprecierea mecanismelor de cooperare şi de parteneriat cu societatea, precum 
şi a instrumentelor/modalitătilor de asigurare a transparentei în procesul 
decizional, cu înaintarea unor recomandări de îmbunătăţire a cadrului 
normativ.

Consiliul Raional Cimişlia apreciază pozitiv mecanismele de cooperare şi parteneriat cu 
societatea civilă, precum şi a instrumentelor, modalităţilor de asigurare a transparenţei 
în procesul decizional, existente.

f


