COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@,vahoo.coni
w>vw«po ian asta mpei. ro

Nr. 19 din 04.01,2017

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI- JUDEŢUL SUCEAVA

Urmare a adresei dvs. nr. 739/30/6 din 14.01.2016, vă transmitem Raportul de evaluare a
implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016.

Cu respect,

Secretar comună,
Ivan Alina

Numele autorităţii sau instituţiei publice
PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI
! Nr,
crt,

Indicatori

ANEXĂ

Răspuns Ia nivel local

Procesul de elaborare a actelor normative

I.

Numărul proiectelor de acte normative adontateîn Anul 2016

MS

2

Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate
public
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

1ÎS

- pe site-ul propriu

118

- prin afişare la sediul propriu

118

.

- prin mas5-media

3

Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii
referitoare la proiecte de acte normative_____________________
Din care* solicitate de:
- persoane fizice
- asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite

7

J
9
11

Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o
cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act
normativ______________________________________________________________
Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor
asociaţii legal constituite_________________________________________________
Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea
\
civilă care au fost desemnate
Numărul total al recomandărilor primite
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte
normative______________________________________________
Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal
constituite______________________________________________ .
Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2016
fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate
19
în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează
de la aplicarea legii nr.52/2003, conf. art* 5___________________

Procesul de luare a deciziilor

I

2

3

4

Numărul total al şedinţelor CLÎn anul 2016
Din care:
- ordinare
- extraordinare
Numărul total acte adm inistrative adoptate în anul 2016
Din care:
- normative
- individuale
Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
- afişare la sediul propriu
- publicare pe site-ul propriu
- mass media
Numărul persoanelor care au participat efectiv la şedinţele

18
12
6
118

116
2
18
18
70

Obs.

!
5

publice.
Numărul total acte administrative emise în anut 2016
DErt care:
- normative
- individuale

I

I
240
71
169

