
FORMULAR DE RAPORTARE A INFORMAȚIEI CU PRIVIRE LA 

ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL,  

PENTRU ANUL 2022 

 

 

1. Informația privind îndeplinirea prevederilor pct. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 

967/2016 cu referire la: 

 

 Existența și actualizarea constatată a reglementărilor interne cu privire la asigurarea 

transparenței în procesul decizional; 

Consiliul Raional Cimișlia se conduce de cadrul legal existent și asigură transparența 

decizională atât pe pagina sa oficială www.raionacimislia.md, cât și panoul informativ 

de la sediul acestuia. 

 

 Datele de contact ale persoanei responsabile de coordonare a procesului de 

consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional:  

Specialistul principal, Secția Administrație Publică, date de contact: (0241)2 33 00. 

 

 Existența și funcționalitatea liniei telefonice instituționale de informație a societății 

civile și numărul de apeluri înregistrate pe parcursul anului de evaluare: 

Consiliul Raional Cimișlia are instituită Linia instituțională pentru informare la 

numărul unic de telefon – (0241) 2 33 00. Nu au fost înregistrate apeluri. 

 

 Publicarea Listei ONG-urilor pe domenii de activitate (lista publicată – (link-ul), se 

va indica numărul entităților cu care se conlucrează) și Lista  părților interesate, 

care vor fi informate prioritar despre procesul decizional al autorității (pct. 7 din 

HG nr. 967/2016) 

. 

Consiliul Raional Cimișlia are stabilită o practică de colaborare neformalizată cu ONG-

uri solicitante, proiectele elaborate sunt publicate spre consultare publică deschisă către 

toate părțile interesate, precum și asigură o cooperare activă la oricare interpelare, 

inclusiv din partea ONG-urilor. 

 

2. Informația privind îndeplinirea prevederilor Legii nr. 239/2008 și 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 

consultăril

or publice 

repetat 

Numărul 

deciziilor 

adoptate 

în regim 

de 

urgență 

Aprecierea 

perioadei 

de timp 

(în mediu/ 

zile) de la 

inițierea 

proiectului 

deciziei 

până la 

aprobarea 

acesteia 

Numărul 

deciziilor 

adoptate 

care nu 

cad sub 

prevederile 

Legii nr. 

239/2008 și 

HG nr. 

967/2016 



Proiecte 

de decizii 
132 40 – numărul  proiectelor 

de decizie supuse 

consultărilor publice,  

132– numărul proiectelor 

de decizie aduse la 

cunoștință publicului prin 

publicare pe pagina web 

oficială a Consiliului 

raional, rețelele de 

socializare și prin 

afișarea lor pe panoul 

informativ accesibil 

publicului 

0 0 30 de zile 0 

Ordine/dis

poziții 

privind 

activitatea 

de bază a 

autorității 

publice 

157 

dispoziții 

emise de 

către 

Președintele 

raionului 

157 - acte aduse la 

cunoștință publicului prin 

publicare pe pagina web 

oficială a CR, 

compartimentul -  

Transparență 

decizională, secțiunea 

Dispozițiile președintelui 

și prin afișarea lor pe 

panoul informativ 

accesibil publicului. 

    

 

Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii 

 

Publicare Numărul Mijlocul de informare (comunicat de 

presă, informare direcționată, 

publicarea pe pagina autorității, pe 

particip.gov.md) 

Anunțuri privind inițierea elaborării 

deciziei 

2 Publicarea pe pagina oficială 

www.raioncimislia.md la rubrica 

Transparență decizională, Proiecte de 

decizii, Inițierea elaborării proiectelor de 

decizii. 

Anunțuri privind retragerea unui proiect 

din procesul de elaborare 

0 0 

Anunțuri privind organizarea consultărilor 

publice 

40 anunțuri  Pagina web a Consiliului Raional Cimișlia, 

rețelele de socializare, panoul informativ, 

expediate pe poșta electronică a 

consilierilor raionali.  

Rezultatele consultărilor/procese-

verbale/sinteza recomandărilor 

2 sinteze   

la proiectul de 

decizie  

cu privire la 

aprobarea 

bugetului raional 

pentru anul 2023, 

cu privire la 

aprobarea 

Strategiei de 

Dezvoltate a 

Publicate pe pagina web,  compartimentul 

,,Transparență decizională”, secțiunea 

,,Proiecte de decizie – Sinteza 

recomandărilor la proiectele de decizie”. 

http://www.raioncimislia.md/


Raionului 

Cimișlia 2022-

2028 

 

Proiecte de decizii și materiale aferente 

acestora, precum și deciziile adoptate 

  

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 Cimișlia 

pentru anul 2023 (I 

compartiment). 

Publicat pe pagina web oficială, 

compartimentul ,,Transparență 

decizională”. 

Raportul anual al autorităţii publice 

privind transparența procesului decizional 

1 raport anual Publicat pe pagina web oficială, 

compartimentul ,,Transparență 

decizională”, secțiunea ,,Rapoarte”. 

 

Modalitățile de consultare publică (selectate de fiecare autoritate în parte) 

 

Modalitățile1 de 

consultare 

publică aplicate 

(dezbateri 

publice, audieri 

publice, sondaj 

de opinie, 

referendum, 

solicitarea 

opiniilor 

experților în 

domeniu, 

crearea 

grupurilor de 

lucru 

permanente sau 

ad-hoc cu 

participarea 

reprezentanților 

societății civile) 

Numărul 

întrunirilor 

consultative 

desfășurate 

Numărul de invitații 

expediate părților 

interesate 

Numărul 

participanțilo

r la întrunirile 

consultative 

(audieri 

publice, 
dezbateri, 

ședințe ale 

grupurilor de 

lucru etc.) 

Publicarea 

rezultatelor 

consultărilor 

publice DA/Nu 

adresa unde pot 

fi accesate 

(procese-verbale 

ale întrunirilor 

publice 

consultative, 

sinteza 

recomandărilor) 

Aprecierea 

privind 

eficiența 

acestor 

instrumente 

 Audieri 

publice - 1 

Anunț publicat pe 

pagina web oficială a 

consiliului raional, 

rețelele de socializare, 

anunț plasat pe panoul 

informativ, 

anunțați consilierii 

raionali, mass media 

16 

participanți 

Publicat pe 

pagina web,  

compartimentul 

,,Transparență 

decizională”, 

secțiunea 

,,Proiecte de 

decizie – Sinteza 

recomandărilor 

la proiectele de 

decizie”. 

 

 

Numărul recomandărilor, 

parvenite de la: 

Recepționate Incluse în sinteza 

recomandărilor 

Acceptate 

Cetățeni    



Asociații obștești    

Sindicate    

Asociații de patronat    

Partide și alte organizații social-

politice 

   

Mijloace de informare în masă    

Reprezentanți ai mediului de 

afaceri 

   

Parteneri de dezvoltare    

Alte părți interesate 46 46 12 

 

Contestații/sancțiuni 

 
Numărul cazurilor în care acțiunile  sau deciziile 

autorității administrației publice locale au fost 

contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239/2008 

0 

Contestate în organul ierarhic superior 0 

Contestate în instanța de judecată 0 

Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea 

Legii nr. 239/2008 

0 

 

 


