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Nr. 18650 din 07.03.2023

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.52/2003 ÎN ANUL 2022 

Numele autorităţii sau instituţiei publice; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

cocfl RĂSPUNSINDICATORI
A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2022*, ** 28Al
2. Numărul proiectelor de acte nonnative care au tbst anunţate în mod public a2 32

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
32A2a. pe site-ul propriu

1
32A2b. prin afişare la sediul propriu

2
32A2c. prin mass-media

3
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la
proiecte de acte normative

A3

Din care, solicitate de:
A3a. persoane fizice

1
b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite A3

2
3.1 Numărul asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor mteresate luate în evidenţă
conf art.52 din OG nr.26/2000________ ___________________
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere
pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

5

A4

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 ________ _______ ____
6.1 Precizări cu privire la modalitatea de desemnare şi eventualul cumul de 
atiibutii

9

2A5
1A6

Persoana a fost 
desemnată prin 
dispoziţie 
primarului şi 
îndeplineşte 
atribuţii de şef 
serviciu juridic

a

nti'u relaţia cu mediu6.2 Precizări cu pnvire la înfiinţarea structuni pe
asociativ conf. prevederilor ait.51 din OG nr.26/2000

Nu s-a constituit o
structură pentru 
relaţia cu mediul 

asociativ
1A7. Numărul total al recomandărilor primite



7
100%7.1 Dintre acestea, care este ponderea recomandărilor primite în formal

elect*onic/on-line
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative 1A8

8.1 Număr total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea
respingerilor unor recom^dări______^____________ ___________
8.2 IMumăml proiectelor de acte noimative pentm care au tbst acceptate
recomandări _________ _______________ _________
8.3 Numărul proiectelor de acte normative pentm care a nu tbst acceptată
mei o recomandare ______
9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate

1

A9 1
9.1 Dinti'e acestea, câte au fost organizate la iniţiativa:

a. Unor asociaţii legal constituite

b. Unor autorităţi publice

c. Dm propne miţiativă 1
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2U22 tară a ti
obligatorie- dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de 
u^en^ sau conţin informaţii care le exceptează de Ia | aplicarea Legii nr.

AlO

10.1 Numărul proiectelor de acte noimative anunţate în mod public şi
neadoptate 2

11. Nuinăml versiunilor îmbunătăţite ale proiectelor de acte noimative care
au fost publicate 1

ri.Numărul versiunilor tinale adoptate ale actelor normative care au tost
publicate 27

B. Procesul de luare a deciziilor
1. JNumărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) 30Bl

2» Numărul şedinţelor publice anunţate prin;
30B2a. afişare la sediul propriu

1
30B2b. publicare pe site-ul propriu

2
30B2c. mass-media

3
3. IN umărul estimat al persoanelor care au participat electiv la şedinţele
publice (exclusiv funcţionarii) _____ ^________________
4. JNumărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

50B3
8B4

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în
cadrul şedinţelor publice _______
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B5

B6



■*

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului;
B7a. informaţii exceptate
1
B7b. vot secret
2
B7c.alte motive (care ?)
3

8. jN umărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice 30B8
9. Numărul proceselor verbale (minuta) tăcute publice 30B9

_________C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2022________
1. Numărul acţiunilor in .justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa
decizională intentate administraţiei publice; ^

CIa. rezolvate favorabil reclamantului
1

b. rezolvate favorabil instituţiei
CI
2

c. în curs de soluţionare
CI
3

D. Afişare standardizată
DA1 .Precizaţi dacă pe site-ul autorităţii/instituţiei există secţiunea "Transparenţă 

decizională" _____________________________________
Z.Precizaţi dacă în secţiunea 'Transparenţă decizională” pe site-ul 
autorităţii/instituţieise regăsesc toate informaţiile şi documentele prevăzute de 
art.7 alin.2, alin. 10 lit. a) şi d) şi art.7 alin. 11 din Legea nr.52/2003

DA

E.Aprecierea activităţii
BUNĂ1 .Evaluaţi activitatea proprie: satisfâcătoare/bună/foarte bună
BUNE2.Evaluaţi resursele disponibile
BUNĂ3.Evaluaţi colaborarea cu Direcţiile de specialitate

F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal
constituite ale acestora

Satisfăcătoare1. Evaluaţi parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale
acestora: satisfâcătoare/bună/foarte bună___________________________
2. Dificultăţi întâmpinate în procesul de organizare a consultării publice Gradul redus de

implicare a 
cetăţenilor şi a 

asociaţiilor legal 
constituite

Diversificarea
canalelor de 
comunicare

3. Punctele considerate a fi îmbunătăţite la nivelul autorităţii/instituţiei pentru 
creşterea eficienţei consultărilor publice

Comunicarea directă
a proiectelor de acte 

normative asociaţiilor

4.Măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de consultare publică



interesate

Notă
*în anul 2022 s-a parcurs procedura legală privind transparenţa decizională 

reglementată de Legea nr. 52/2003, pentru 32 proiecte de acte normative, dintre care 24 
fost adoptate de către consiliid local în anul 2022, 2 proiecte nu au fost supuse

6 proiecte urmând să fie supuse aprobării în anul 2023
au
aprobării consiliului local, iar 
după expirarea perioadei de transparenţă decizională.

**Pentru 4 proiecte de hotărâri normative adoptate în anul 2022 s-a urmat
procedura transparenţei decizionale în anul 2021.

***Din cele 30 şedinţe publice, doar 8 s-au desfăşurat cu prezenţa fizică a 

participanţilor iar 22 s-au desfăşurat online.
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