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R O M Â N I A  

       
MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI  JUDE UL TELEORMAN 
 

 
RAPORT DE EVALUARE  

A IMPLEMENT RII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016 
 
 

 INSTITU IA PREFECTULUI-JUDE UL TELEORMAN 
 
INDICATORI COD R SPUNS 
A.Procesul de elaborare a actelor normative   

 
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2016 A1 - 
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost 
anunțate în mod public 

A2 - 

dintre acestea au fost anunțate în mod public:  - 
a.  pe site-ul propriu A2-1 - 
b.  prin afi are la sediul propriu A2-2 - 
c.  prin mass-media A2-3 - 

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

A3 - 

Din care solicitate de:  - 
a. Persoane fizice A3-1 - 
b. Asociații de afaceri sau alte asociații legal constituite A3-2 - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au 
depus o cerere pentru primirea informațiilor referitoare la 
proiectul de act normativ 

A4 - 

5. Numărul proiectelor transmise asociațiilor de afaceri i altor 
asociații legal constituite  

A5 - 

6.   Numărul persoanelor responsabile pentru relația cu 
societatea civilă care au fost desemnate 

A6 1 

7. Numărul totalal recomandărilor primite A7 - 
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de 
acte normative 

A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociațiilor legal 
constituite 

A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 
2016 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora(au fost 
adoptate în procedură de urgență sau conțin informații care le 
exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, cf. Art. 5) 

A10 - 

B. Procesul de luare a deciziilor ( în consiliul jude ean i în consiliile locale) 
 

1. Numărul total al edințelor publice( stabilite de 
instituțiile publice) 

B1 - 
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2. Numărul edințelor publice anunțate prin: B2 - 
a. Afi are la sediul propriu B2-1 - 
b. Publicate pe site-ul propriu B2-2 - 
c.  Mass-media B2-3 - 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat 
efectiv la edințele publice (exclusiv funcționarii) 

B3 - 

4. Numărul edințelor publice desfă urate în prezența 
mass-media 

B4 - 

5. Numărul total al observațiilor i recomandărilor 
exprimate în cadrul edințelor publice 

B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile 
luate 

B6 - 

7. Numărul edințelor care nu au fost publice, cu 
motivația restricționării accesului: 

B7 - 

a. Informații exceptate B7-1 - 
b. Vot secret B7-2 - 
c. Alte motive (care?) -consiliul judetean,consilii 

locale 
H.g. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor 
naționale de protecție a informațiilor clasificate în 
România 

B7-3 - 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) edințelor 
publice 

B8 - 

9. Numărul total al proceselor verbale (minuta) făcute  
publice 

B9 - 

C. Cazurile în care autoritatea public  a fost ac ionat  în justi ie în anul 2016 
 

1. Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea 
prevederilor legii privind transparența decizională 
intentate administrației publice: 

C1 - 

a. Rezolvate favorabil reclamantului C1-1 - 
b. Rezolvate favorabil instituției C1-2 - 
c. În curs de soluționare C1-3 - 

 
 
 

PREFECT, 
Florinel DUMITRESCU 

 
ef serviciu, 

Iancu Gigi Dorinel 
Întocmit,  

Neac u Dana 
 
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A  
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MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI  JUDE UL TELEORMAN 
 
 

Nr.3429   din 20  aprilie 2017 
 
 
 

                                                                                                  APROB  
                                                                                                    PREFECT, 

Florinel DUMITRESCU 
 

RAPORT 
Privind transparen a decizional  întocmit pentru anul 2016 

 
 
 

Conform art. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, autoritățile administrației publice sunt obligate să 
respecte prevederile actului normativ mai sus menționat. 

Potrivit art.13 din Legea nr. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată, autoritățile administrației publice sunt obligate să 
întocmească i să facă public un raport anual privind transparen a decizional , 

care va cuprinde cel puțin următoarele elemente: 

  a) numărul total al recomandărilor primite; 
    b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în 
conţinutul deciziilor luate; 
    c) numărul participanţilor la şedinţele publice; 
    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 prezentei legi; 

    f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale 

acestora; 

    g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului. 
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    Potrivit alin.2 al art. 13, raportul anual privind transparen a 
decizional  va fi f cut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu 

într-un spa iu accesibil publicului sau prin prezentare în şedin  public . 
În cursul anului 2016, în cadrul Instituției Prefectului nu s-au primit recomandări 

din partea cetățenilor cu privire la actele normative i conținutul deciziilor luate. 

Cetățenii au avut tot timpul posibilitatea de a veni cu propuneri în vederea 
promovării emiterii sau modificării ordinelor emise de Prefectul județului Teleorman, în 
acest sens întreg personalul instituției fiind la dispoziția acestora. 

Nu s-au organizat dezbateri publice pe marginea proiectelor de acte normative. 

Instituția Prefectului-județul Teleorman a avut o relație de bună colaborare cu 
cetățenii, atât în ceea ce prive te audiențele susținute de conducerea audiențele 
susținute de conducerea acesteia, cât i răspunsurile formulate la petițiile adresate 
instituției. 

În anul 2016 nu au fost emise Ordine ale Prefectului cu caracter normativ. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că Instituția Prefectului-județul 
Teleorman i-a îndeplinit obligațiile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, având o relație de bună 
colaborare atât cu cetățenii, cu autoritățile locale cât i cu celelalte instituții ale statului 
de pe raza administrativ teritorială a județului. 

 

 

Întocmit, 
Neac u Dana 
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