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RAPORT 
PRIVIND TRANSPARENłA DECIZIONAL Ă 

ÎN ANUL 2011 
 

 
Conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în 

administraŃia publică, autorităŃile administraŃiei publice locale sunt obligate să 
stabilească regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea 
transparenŃei decizionale în cadrul acestora. 

TransparenŃa decizională în cadrul administraŃiei publice are drept scop 
sporirea gradului de responsabilitate a administraŃiei publice judeŃene faŃă de 
cetăŃeni, ca beneficiari ai deciziei administrative, precum şi stimularea 
participării active a acestora în procesul de luare a deciziilor administrative şi de 
elaborare a actelor normative. 

Consiliul JudeŃean Teleorman, în anul 2011, a întreprins toate măsurile ce 
se impuneau pentru aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003, obiectivul esenŃial 
fiind creşterea gradului de responsabilitate al tuturor funcŃionarilor faŃă de 
cetăŃean, pentru ca acesta să fie cu adevărat beneficiar al deciziei administrative. 

În baza art.12 din Legea nr.52/2003, Consiliul judeŃean Teleorman 
publică anual un raport referitor la aplicarea acestui act normativ, la care au 
acces toŃi cetăŃenii interesaŃi şi care va fi făcut public pe site-ul Consiliului 
judeŃean Teleorman, prin afişare la sediul propriu sau prin prezentare în şedinŃă 
publică. 

Deşi Legea nr.52/2003 reglementează dreptul cetăŃenilor de a participa la 
luarea deciziei administrative prin trimiterea în scris de propuneri, sugestii şi 
opinii cu valoare de recomandare privind un anume proiect de hotărâre sau 
dispoziŃie cu caracter normativ, nu a fost înregistrată nici o recomandare în acest 
sens. 

Din cele 18 şedinŃe, 12 ordinare şi 6 extraordinare ale Consiliului judeŃean 
Teleorman desfăşurate în anul 2011, toate au fost publice şi s-au desfăşurat în 
prezenŃa funcŃionarilor care au avut tangenŃă cu problematica respectivă, a 
conducătorilor unor instituŃii din judeŃ şi a reprezentanŃilor mass-media  locale. 

Trebuie subliniat faptul că  proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi 
a sedintelor au fost dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate, în unele cazuri fiind formulate observaŃii sau recomandări 
cu privire la acestea. 

Conform art.10 din Legea nr.52/2003, au fost întocmite procese-verbale 
de desfăşurare a celor 18 şedinŃe din anul 2011 care au fost făcute publice pe 



site-ul Consiliului JudeŃean Teleorman in mass-media locala şi afişate la sediul  
autorităŃii publice. 

Prezentul raport privind transparenŃa decizională în anul 2011 va fi 
prezentat în prima şedinŃă de consiliu şi făcut public pe site-ul Consiliului 
Judetean Teleorman. 
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