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RAPORT 

privind activitatea Biroului de Administraţie Publică Locală, Relaţii cu 

Publicul, asupra modului de aplicare a Legii 52/2003, pe anul 2019 

 

 

Conform prevederilor Legii 52/2003 privind  transparenţa decizională 

în administraţia publică, Biroul Administraţie Publică - Relaţii cu Publicul 

din cadrul Primăriei Huşi, are  obligaţia informării  din oficiu, a persoanelor 

asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de 

unitatea administrativ teritorială precum şi asupra proiectelor de acte 

normative . 

Analizând modul de implementare a legii, situaţia statistică, pe anul 

2019, se prezintă astfel:  

-  au fost anunţate în mod public 206 proiecte de acte normative, prin afişare 

la sediul propriu şi postare pe pagina de internet www.primariahusi.ro; 

-  au fost adoptate 296 proiecte de acte normative; 

-  nu au fost formulate cereri de persoane fizice, asociaţii de afaceri sau alte 

asociaţii legal constituite, pentru furnizarea de informații referitoare la 

proiecte de acte normative; 

-  nu au fost primite recomandări care să fie dezbătute în şedinţe, pentru a fi 

incluse în proiectele de acte normative; 

-  asociaţiile  legal constituite nu au solicitat întâlniri în vederea dezbaterii 

proiectelor de acte normative; 

-  numărul şedinţelor publice a fost de  25, toate fiind publicate pe pagina de 

internet www.primariahusi.ro; 

- numărul persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv 

funcţionarii) a fost de 22  ; 

-  mass-media a fost prezentă la un număr de  17 şedinţe publice; 

PPRRIIMMĂĂRRIIAA  MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  HHUUŞŞII 



-  nu au existat şedinţe care să nu fi fost făcute publice sau la care accesul să 

fi fost restricţionat; 

-  s-au întocmit 25 procese verbale ale şedinţelor publice, care au fost făcute 

publice pe pagina de internet www.primariahusi.ro; 

-  s-au întocmit 25 minute ale şedinţelor publice,  fiind făcute publice pe 

pagina de internet www.primariahusi.ro; 

-  nu s-au formulat acţiuni în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 

52/2003 privind transparenţa decizională, intentate Primăriei Municipiului 

Huşi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
Numele si prenumele Functia Semnatura 

Avizat 

Vatavu Felicia  

Sef BAPL RP   

Intocmit 

Nica Liliana 

Consilier  

 

 


