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pe anul 2020
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea
transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și
locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează
resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și
asociațiile legal constituite ale acestora.
Transparența decizională în cadrul administrației publice are drept scop
sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice locale față de
cetățeni ca beneficiari ai deciziei administrative, stimularea participării active a
acestora în procesul de luare a deciziilor administrative și de elaborare a actelor
normative, precum și sporirea gradului de transparență la nivelul întregii
administrații publice.
În baza dispozițiilor art.13 din Legea nr.52/2003, autoritățile administrației
publice centrale și locale sunt obligate să întocmească și să facă public un raport
anual privind transparența decizională.
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 au fost desemnate
persoanele responsabile pentru aplicarea legii privind transparența decizională în
cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și pentru relația cu societatea civilă
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.124/2019
pentru aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, în activitatea Consiliului Județean BistrițaNăsăud. Prin aceeași dispoziție a fost aprobată Procedura operațională privind
asigurarea transparenței decizionale în activitatea Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud s-a întrunit, în anul 2020, într-un număr
de 22 de ședințe, din care 11 ședințe ordinare și 11 ședințe extraordinare, cu

caracter public public. Totodată, în data de 26.10.2020 a avut loc ședința
privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud
face
publice,
pe
site-ul
www.portalbn.ro, proiectele de hotărâri ce urmează a fi dezbătute în ședințele
consiliului județean, la secțiunea „Materiale de ședință”, precum și hotărârile
adoptate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, la secțiunea „Hotărârile
autorității deliberative” din Monitorul Oficial Local, la care au acces toți cetățenii
interesați.
Data, ora și locul desfășurării ședințelor, au fost aduse la cunoștința
publicului prin afișare pe site-ul și la sediul consiliului județean.
În perioada 29.01.2020-26.02.2020, au avut loc 2 ședințe ordinare ale
consiliului județean și 1 ședință extraordinară, care s-au desfășurat la sediul
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Ulterior, ținând cont de faptul că la data de 16.03.2020 a fost instituită
starea de urgență pe teritoriul României prin Decretul Președintelui României
nr.195/2020, de evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, de
prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2, precum și de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României, prin
Hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și prin
Hotărâri de Guvern, la nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud s-a impus
luarea unor măsuri excepționale, alternative de desfășurare a ședințelor
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prin mijloace electronice de comunicare,
utilizând o platformă online de videoconferinţă conform unei proceduri aprobate
prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.20/2020. Astfel, ședințele
consiliului județean din următoarea perioadă s-au desfășurat prin utilizarea unei
platforme de videoconferință, excepție făcând ședințele consiliului județean din
data de 06.10.2020 și 17.12.2020, în cazul cărora a fost necesară prezența fizică
a participanților la ședințele consiliului județean.
În urma ședințelor consiliului județean au fost redactate 22 de proceseverbale care au fost publicate pe site-ul consiliului județean la secțiunea
„procese-verbale ședințe”.
Din totalul de 158 de hotărâri adoptate în anul 2020 de Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud, au fost supuse transparenței decizionale, conform prevederilor
Legii nr.52/2003, un număr de 7 proiecte de hotărâri cu caracter normativ, și
anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023. Proiectul
bugetului a fost adus la cunoștința publică și s-a organizat dezbatere publică în
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termenele și în condițiile prevăzute de Legea nr.273/2003 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind
acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud;
3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat
al județului Bistrița-Năsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul Bistrița,
str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr. 85811 Bistrița, în vederea
scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;
4. Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al județului Bistrița-Năsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul
Bistriţa, B-dul Independenței nr.23, înscris în Cartea funciară nr.79514 Bistrița,
în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;
5. Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în
continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în
județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.70/2020;
6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea
de la bugetul judetului Bistriţa-Năsăud a Programului sportiv de utilitate publică
"Promovarea sportului de performanţă";
7. Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2021.
În acest sens, în temeiul art.7 din Legea nr.52/2003, au fost întocmite
anunțuri referitoare la supunerea la trasparență decizională a proiectelor de
hotărâri cu caracter normativ anterior menționate. Anunțurile au fost afișate la
avizierul instituției și au fost transmise către mass-media locală în vederea
publicării. Proiectele de hotărâri mai sus-menționate au fost publicate pe site-ul
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro, la secțiunea „Proiecte
hotărâri - transparență decizională” din Monitorul Oficial Local, putând fi
consultate de cei interesați.
După publicarea anunțurilor s-a asigurat dreptul cetățenilor de a participa
la procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, cetățenii
având posibilitatea de a trimite, în scris, propuneri, sugestii și opinii cu valoare
de recomandare, respectându-se termenul legal de cel puțin 10 zile, conform
art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003. Cu privire la proiectele de hotărâri care au
fost supuse transparenței decizionale în anul 2020 nu s-a depus nicio propunere,
sugestie sau opinie cu valoare de recomandare.
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională prevede obligativitatea
autorităților administrației publice de a transmite proiectele de acte normative
3

către cei ce le-au solicitat în scris. În acest sens, nu a fost depusă nicio cerere
de către cetățenii județului Bistrița-Năsăud.
Nicio hotărâre adoptată de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud care a fost
supusă transparenței decizionale în anul 2020 nu a fost atacată în instanțele de
judecată pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparența
decizională.
Datele centralizate din Raportul privind transparența decizională în cadrul
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2020 sunt prevăzute în Anexa la
prezentul raport.
Raportul privind transparența decizională va fi făcut public pe site-ul
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro și va fi afișat la sediul
propriu într-un spațiu accesibil publicului.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr.52/2003, Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud va continua promovarea și respectarea drepturilor
cetăţenilor de a participa la elaborarea actelor normative şi la procesul de luare
a deciziilor, în vederea asigurării transparenţei decizionale în administraţia
publică judeţeană.
ŞEF SERVICIU,
GEOFF-GHAR ADRIAN POPESCU

CONSILIER JURIDIC ASISTENT,
OANA-DIANA SABĂU

Întocmit: SOD/1 ex.
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Anexa
la Raportul nr.IAb/3698 din 22.02.2021
Situația datelor centralizate privind transparența decizională
în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2020
I NDI CATOR I

A.Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2020
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în
mod public
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propiu
b. prin afişare la sediul propriu
c. prin mass-media
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informații
referitoare la proiecte de acte normative
Din care, solicitate de:
a. persoane fizice
b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite
3.1. Numărul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor interesate luate
în evidență conf. art.52 din O.G. nr.26/2000
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus
o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act
normativ
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor
asociaţii legal constituite
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea
civilă care au fost desemnate
7. Numărul total al recomandărilor primite
7.1. Dintre acestea, care este ponderea recomandărilor primite în
format electronic/on-line
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte
normative
8.1. Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost
acceptate recomandări
8.2. Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost
acceptată nicio recomandare
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociațiilor legal
constituite
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2020
fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost
adoptate în procedură de urgenţă sau conţin informaţii care le
exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art.6)

cod

R ĂSP UNS

A1
A2

La nivel local
7
7

A2_1
A2_2
A2_3
A3

7
7
7
-

A3_1
A3_2
A3.1

-

A4

-

A5

-

A6

1

A7
A7_1

-

A8

-

A8_1

-

A8_2

-

A9

-

A10

-

B.Procesul de luare a deciziilor

La nivel local
22

1. Numărul total al şedinţelor publice organizate pe marginea
B1
proiectelor de acte normative (stabilite de instituţiile publice)
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu
B2_1
b. publicare pe site-ul propriu
B2_2
c. mass-media
B2_3
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la
B3
şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)
4. Numărul şedinţelor publice desfaşurate în prezenţa mass-media
B4
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în
B5
cadrul şedinţelor publice
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate
B6
7. Numărul ședințelor care nu au fost publice, cu motivația restricționării accesului:
a. informaţii exceptate
B7_1
b. vot secret
B7_2
c. alte motive (Care?)
B7_3
8. Numărul total al proceselor-verbale (minuta) şedintelor publice
B8

22
22
22
150
5
22

9. Numărul proceselor-verbale (minuta) făcute publice
B9
22
C.Cazurile în care autoritatea publică a fost acționată în justiție în anul 2020
1. Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenței
decizionale intentate administrației publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului
C1_1
b. rezolvate favorabil instituţiei
C1_2
c. în curs de soluţionare
C1_3
D.Afișare standardizată
1. Precizați dacă pe site-ul autorității/instituției există secțiunea
D_1
DA
„Transparență Decizională” (da/nu)
2. Precizați dacă în secțiunea „Transparență Decizională” pe site-ul
D_2
DA
autorității/instituției se regăsesc toate informațiile și documentele
prevăzute de art.7 alin.(2), alin.10 lit.a) și d) și art.7 alin.(11) din
Legea nr.52/2003 (da/nu)
Glosar de termeni:
• Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate
generală
• Asociație legal constituită = orice organizație civică, sindicală, patronală sau orice
alt grup asociativ de reprezentare civică
• Minuta = documentul scris (procesul-verbal) în care se consemnează, în rezumat,
punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică sau la o dezbatere publică
• Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată
verbal sau în scris, primită de către autoritățile publice de la orice persoană interesată în
procesul de luare a deciziilor și în procesul de elaborare a actelor normative
• Ședință publică = ședința desfășurată în cadrul autorităților publice și la care are
acces orice persoană interesată
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• Dezbatere publică = întâlnirea publică organizată conform art.7 din Legea
nr.52/2003, republicată

ȘEF SERVICIU,
GEOFF-GHAR ADRIAN POPESCU

CONSILIER JURIDIC ASISTENT,
OANA-DIANA SABĂU

Întocmit: Sabău Oana-Diana, consilier juridic asistent/1 ex.
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