
Anexd
la decizia consiliului nr.2.1 din 27 .02.2020

RAPORT
privind asigurarea transparendei procesului decizional

in primiria comunei Drisliceni, Consiliul local Drisliceni in anul2019

intr" implementarea.Legii w.239-XYI din 13 noiembrie 2008 privind transparenJa in procesul
decizional gi a Hotirfrei Guvernului rtr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare
publici cu societatea civilI in procesul decizional, au fost realizate urmdtoarele:
a) In scopul asigurdrii informdrii cetdjenilor, asociafiilor constituite in corespundere cu legea, a altor pd(i
interesate ?n procesul decizional din cadrul Primdriei com. Drdsliceni, Consiliului local Drdsliceni pe
parcursul anului 2019, at fost realizate umitoarele activitdli:
- mediatezarea informaliei prin plasarea pe pagina web oficiald a primdriei Drisliceni
www.drasliceni.md a proiectelor de decizii, programe, planuri teritoriale in anumite domenii de
activitate in scopul informirii multilaterale a publicului gi a altor pdrfi interesate despre inilierea
elabordrii deciziilor gi pentru stimularea participdrii active a acestora la procesul decizional;
- difuzarea infonnaliei privind des{Egurarea gedin{elor publice ale Consiliului local in mass- media localb

- consultarea opiniei publice prin invitarea la gedinfe publice, mese rotunde, dezbateri organizate in
cadrul Consiliului local, gedin.telor operative, areprezentanlilor institufiilor subordonare, serviciilor di1
teritoriu gi altor pdrfi interesate de examinarea proiectelor de decizii;
- examinarea proiectelor de decizii in cadrul comisiilor consultative de specialitate, grupuri de lucru;
- examinarea proiectelor de decizii in cadrul qedinlelor consultlrilor pubiice desfrgurate -4;
- gedinle publice ale Consiliului local desf[qurate - 9;

- informarea publicului referitor la dispozi{iile adoptate de prirnarul comunei gi deciziile adoptate de
cdtre consiliul local prin plasarea acestora pe pagina web: www. drasliceni.md qi includerea lor in
Registrul de stat al actelor locale.
b) Datele despre transparenfa in procesul decizional sunt prezentate in anexd
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Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor

l.Numirul Oeciziitor etailrr" t*."t;; ; r;;;;;;;

2. Numirul deciziilor adoptate in perioada de raportare

3. Numirul proiectelor de deeizii consultate (din numirur de decizii

4. Numlrul deciziilor adoptate in regim de urgenfi cu respectarea
alinealului 2 din articolul 14 din Legra nr.239 - XVI

5. Numrrut intruni rilor consuttativ- f 
""ai""i ;;;;;, ii)i,^r"rt,q"; ; o1"

ale grupurilor de lucru etc.) desfrqurate de autoritatea administra(iei
publice locale

6. Numirul participanlilor la intrunirile consultative (audieri publice,
dezbateri, qedinfe ale grupurilor de lucru etc.) desfrqurate de
autoritalea administratiei nublice locale

7. Numirul recomandlrilor

7.1. Cetdleni

101

101

89

0

63

recep{ionate

0

i 
acce_ptate

l0:,



I j ,.r. Asociafii obgte,sti

t 7.3. Sindicate
J

1 7.4. Partide gi alte oryanizalii social-politice

1

i 7.5. Mijloace de informare in masi
I

1 7.6. Reprezentanfi ai mediului de afaceri

I; -- -i 7.7. Parteneri de dezvoltare

7.8. Alte p[rfi interesate

8. Numirul cazurilor in care ac{iunile sau deciziile autoritifii
administra{iei publice locale au fost contestate pentru nerespectarea
Legii nr.239 - XVI din 13.11.2008

I S.l.contestate in organul ierarhic superior
t-
l

I 8.2. contestate in instanta de judecatd

9. Numirul sancfiunilor aplicate pentru incilcarea Legii nr.239- XVI
din 13.11.2008

Valentina CIIIPERI, Secretarul Consiliului local Drisliceni
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