ionului Straqenr
Viorel JARDAN

RAPORT
privind asigurarea transparen{ei procesului decizional
in Aparatul preqedintelui raionului gi subdiviziunile subordonate Consiliului
raional Strlqeni in anul Z02l

. intru irnplernentarea

Legii nr.

23gl2OOB

privind transparenfa in procesul

decizional, Hotdririi Guvernului nr. 96712016 "Cu privire la rnecanismul de
consultare publica cu societatea civil5 in procesul decizional",Hotaririi Guvernului
nr. 67212017 "Pentru aprobarea reglllamentelor cu privire 1a Registrul de stat al
actelor locale", Deciziei Consiliului raional nr.2124 din 26 mai 2017 ',Cu privire la
aprobarea Regulilor interne privind procedurile de informare, .onrultu.. qi
participare ?n procesul decizional" au fost plasate pe pagina web oficiala a
Cons i liul ui rai onal r.rmf,toarele inforrn af i i
- Strategia de dezvoltare integratd a raionului Straqeni pentru anii 2021- 2025;
- Planul de acfiuni pentru anul2021 privind implerneniarea Strategiei
de
dezvoltare integratd a raionului Strageni pentru anii 2021-2025;
- Programul anual de activitate aConsiliului raional pentm anul202l;
- Prograrnul anual de elaborare aproiectelor de decizii pentnr anul202l;
- cu privire la activitatea in domeniul achiziliilor publice;
- Publicarea anunturilor despre inilierea elaboririi proiectelor de decizii;
- Publicarea proiectelor de decizii in scopul consultdrii opiniei pd(ilor
interesate qi stirnul[rii participarii cet5lenilor la procesui decizionai;
- Publicarea anunfurilor privind desfrqurarea
Eedinfelor plblice ale Consiliului
:

raional;
- Exarninarea proiectelor de decizii in cadrul celor 5 cornisii consultative de
specialitate;
- Informarea publicului referitor la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe
pagina web rvww.crjstrtrseni.md Ei includerea in Registrul de stat al actelor
Iocale, respectind strict termenele;
- Informafii privind de{inerea de cStre Consiliul raional Strdgeni cleja pentru al
patrulea an consecutiv locul int6i in clasamentul celor mai transparente
autoritali publice Iocale de nivelul al doilea din !ard.

Date despre transparen{a in procesul decizional in anul 2021
Denumirea indicatorilor
Procesul de elaborare a deciziilor
l. Numirul deciziilor adoptate de Consiliul
raional in perioada de raportare
- Numlrul dispoziliilor cu caracter normativ

Valoarea indicatorilor
752 decizii
70 dispozitii ale presedintelui

emise de pregedintele raionului
2. Numlrul proiectelor de decizii consultate
(din numlrul de decizii adoptate)
Numlrul de vizualizdri ale proiectelor de
decizii plasate pe pagina web pentru

raiontrlui cu caracter norrnativ

t32
12399

consultare

Numlrul deciziilor adoptate in regim de
urgenfl cu respectarea alineatului 2 din
articolul 14 din Lesea nr.23912008
4. Numlrul intrunirilor consultative (audieri
3.

publice, dezbateri, gedin{e ale comisiilor
consultative) o gedin{elor publice desffigurate
de autoritatea administrafiei publice locale

5.

0

- 1 dezbatere publici cu
participarea cetdlenilor Ei
pdrfilor interesate,
- 50 qedinle ale comisiilor
consultative de examinare a
proiectelor de decizii
10 qedinle ale Consiliului
raional (4 ordinare, 6
extraordinare)

Numirul participan{ilor Ia intrunirile

61

consultative (audieri publice, dezbateri
publice, qedinfe ale grupurilor de lucru etc.)
desfrqurate de autoritatea administra{iei
publice locale
6.

Numlrul recomandlrilor

recepfionate

.1. Cetateni
7 .2. Asociatii obStesti
7 .3. Sindicate
7.4. Asociatii de patronat
7

7.5. Partide si alte organrzatii social-politice
7.6. Miiloace de inforrnare in masd
7.7. Reprezentanti ai mediului de afaceri
7.8. Alte pirti interesate
7.9. Comisiile consultative
Con testa(ii/sa nc{iuni
7. Numirul cazurilor in care acfiunile sau deciziile
autoritl{ii administra{iei publice locale au fost
contestate pentru nerespectarea Legii nr. 23912408
7.1. contestate in organul ierarhic superior
7.2. contestate in instanta de iudecata
8. Numlrul sanc{iunilor aplicate pentru incilcarea

acceptate

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0
0
4

0
0

4
25

28
0

0
0

0

Lesii nr.23912008
Nina RUSU, secretar al Consiliului raional Strdqeni, persoand responsabil[ de
coordonare

