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RAPORT pentru anul 2015 

privind transparenţa decizională în administraţia publică,  

conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată 

 

1 Numărul total al recomandărilor primite 3 

2 Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 

normative şi în conţinutul deciziilor luate 

- 

3 Numărul participanţilor la şedinţele publice 80 

4 Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de 

acte normative 

2 

5 Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie 

pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

- 

6 Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi a asociaţiilor legal 

constituite ale acestora 

- 

7 Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării 

acestora 

- 

 

Proiecte de act normativ adoptate de Consiliul local al municipiului Focşani pe anul 

2015, devenind hotărâri: 

 Hotărârea nr. 50/26.02.2015 – privind Regulamentul de concesionare a terenurilor ce 

aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, transmise în folosință pe durată 

nedeterminată și fără plată, organizațiilor, cooperațiilor de consum și meșteșugărești și 

asociațiilor meșteșugărești 

 Hotărârea nr. 83/26.03.2015 – privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor 

de tip A.N.L. 

 Hotărârea nr. 95/30.04.2015 – privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență și 

prestațiilor financiare excepționale familiilor și persoanelor care se află în situații de 

necesitate deosebite și a metodologiei de acordare a acestora 

 Hotărârea nr. 173/25.06.2015 – privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 60/2009 privind 

aprobarea criteriilor și punctajelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea 

cererilor de repartizare a locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat, precum și a listei 

cu actele necesare pentru solicitarea unei locuințe 

 Hotărârea nr. 264/24.09.2015 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a sistemului de parcare din municipiul Focșani 
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