
Anexa nr.1 

RAPORT DE EV ALUARE 
A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 iN ANUL 2019 

Numele autorita/ii sau instituJiei pub/ice: COMUNA LECHINTA 

INDICATOR/ cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 
1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in A1 95 
2019 
2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost A2 95 
anuntate in mod oublic 

Dintre acestea, au fost anuntate in mod public: 
a. oe site-ul oropriu A2 1 95 

b. orin afisare la sediul oropriu A2 2 -
c. prin mass-media A2 3 -

3. Numarul de cereri primite pentru furnizarea de A3 -

informatii referitoare la oroiecte de acte normative 
Din care, solicitate de: 
a. persoane fizice A3 1 -
b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal A3_2 -

constituite 
3.1.Numarul asocia\iilor ,funda\iilor ~i federatiilor A3.1 -
interesate luate in evidenta conf.art.52 din O.G. 
nr.26/2000 
4. Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice A4 -
care au depus o cerere pentru primirea informatiilor 
referitoare la oroiectul de act normativ 
5. Numarul proiectelor transmise asociatiilor de A5 -
afaceri si altor asociatii leqal constituite 
6. Numarul persoanelor responsabile pentru relatia A6 1 
cu societatea civila care au fost desemnate 
7. Numarul total al recomandarilor primite A7 -
7.1 Dintre acestea,care este ponderea A7_1 -
recomandarilor primate in format electronic/on-line 
8. Numarul total al recomandarilor incluse in AS -
proiectele de acte normative 
8.1 Numarul proiectelor de acte normative pentru AS 1 -
care au fost acceotate recomandari 
8.2 Numarul proiectelor de acte normative pentru AS_2 -
care nu a fost acceotata nici o recomandare 
9. Numarul intalnirilor organizate la cererea A9 -
asociatiilor leqal constituite 
10. Numarul proiectelor de acte normative adoptate A10 10 
in anul 2019 fara a fi obligatorie dezbaterea publica a 
acestora (au fost adoptate in procedura de urgenta 
sau contin informatii care le excepteaza de la 
aplicarea Leaii nr. 52/2003, conform art. 5) 

8. Procesul de luare a deciziilor 
La nivel local 



1. Numarul total al §edintelor publice (stabilite de 81 5 
institutiile publice) 
2. Numarul §edintelor publice anuntate prin: 

a. afi§are la sediul propriu 82 1 5 
b. publicare pe site-ul propriu 82 2 -
c. mass-media 82 3 -

3. Numarul estimat al persoanelor care au participat 83 200 
efectiv la §edintele publice (exc/usiv functionarii) 
4. Numarul ~edintelor publice desfa§urate in 84 -
prezenta mass-media 
5. Numarul total al observatiilor §i recomandarilor 85 -
exprimate in cadrul sedintelor publice 
6. Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile 86 -
luate 
7. Numarul §edintelor care nu au fast publice, cu motivatia restrictionarii accesului: 

a. informatii exceptate 87 1 -
b. vot secret 87 2 -
c.alte motive (care?) 87_3 -

8. Numarul total al proceselor verbale (minuta) 88 -
sedintelor publice 
9. Numarul proceselor verbale (minuta) facute 89 -
publice 

C. Cazurile in care autoritatea publica a fost actionata in justitie in 2019 
La nivel local 

1. Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii 
privind transparenta decizionala intentate administratiei publice: 

a. rezolvate favorabil reclamantului C1 1 -
b. rezolvate favorabil institutiei C1 2 -
c. in curs de solutionare C1 3 -

D. Afi~are standardizata 

1.Precizati daca pe site-ul autoritatii/institu\iei exista D_1 DA 
sec\iunea ,,Transparen\a decizionala,, (da/nu) 
2.Preciza\i daca in sec\iunea ,,Transparen\a D_2 DA 
Decizionala,, pe site-ul autorita\ii/institutieise 
regasesctoate informa\iile ~i documentele prevazute 
de art. 7,alin.2,alin.10,lit.a) ~id) ~i art. 7,alin.11 din 
Legea nr.52/2003 (da/nu) 

tI ~xtul Legii nr. 5212003 se gase§te pe site-ul Agen[iei pentru StrafegJi 
~ uvemamentale: www.publicihfo. rd 



PR/MARIA COMUNEI LECHINTA 
ANEXA NR.2 

TABEL 
cuprinzand persoanele responsabile pentru relafia cu societatea civila conform prevederilor Legii nr. 5212003 

Nr. Site -ul unita(ii administrativ- Persoana responsabila pentru relafia cu societatea civila 
crt. teritoriale Numele $i Funcfia Adresa de e-mail 

prenumele 
1. www.primarialechinta.ro Man Daniela Inspector manauref 51@yahoo.com 

principal 
2. www.primarialechinta.ro Bozesan Daneluta Inspector superior bozesandaneluta@vahoo.com 


