
 

                 R O M Â N I A                                                    Prezentat în şedinţa  ordinară  a                                                                                                 

    J U D E Ţ U L   V R A N C E A                      Consiliului Local al Municipiului   

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Focşani din data de 20.12.2011 

Serviciul administraţie publică locală, legalitate 

                15.12.2011 

 

R A P O R T 
pentru anul 2011 

 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

conform art. 12 din Legea nr.52/2003, modificată 

 

a) Numărul total al recomandărilor primite                                                     1                   

b) Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte  

    normative şi în conţinutul deciziilor luate                                                    1 

c) Numărul participanţilor la şedinţele publice                                                40-50 

d) Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor  

     de acte normative                                                                                           -                                                                                         

e) Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în         

     justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.52/2003                          - 

 f) Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetaţenii şi a asociaţiilor  

    legal constituite ale acestora                                                                           - 

 g) Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării 

     acestora                                                                                                          - 

 

  - Proiecte de act normativ adoptate de Consiliul Local al Municipiului Focşani pe 

anul 2011, devenind hotărâri:                                                                                                    

 

1. Hotărârea nr. 100/29.03.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe 

raza municipiului Focşani; 

2. Hotărârea nr. 101/29.03.2011, privind aprobarea Regulamentelor de organizare 

şi executare a serviciilor de transport public local,  pe raza municipiului Focşani; 

3. Hotărârea nr. 239/30.08.2011, privind, aprobarea Regulamentului de informare 

şi consultare a  publicului  cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism din municipiul Focşani; 

4. Hotărârea nr. 273/27.09.2011, privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

“Centru de bioterapie şi recuperare medicală Harions, str. Măgura nr. 57L, Focşani”; 

5. Hotărârea nr. 294/25.10.2011, privind aprobarea Regulamentului privind 

procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de 

administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari. 

          

 

         P R I M A R ,                                                    S E C R E T A R , 

   Ing. Decebal Bacinschi                                         Eduard Marian Corhană 

 

 

                                                ŞEF SERVICIU,                                               

                                          Caliopia Claudia Boznă                                                                              


