
 

ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr________din__________2010                                                            

R A P O R T 
privind aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 2009 

la nivelul Consiliului Judeţean  Ilfov 

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

administraţia publică, autorităţile  administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să 

stabilească  regulile  procedurale  minimale  aplicabile  pentru  asigurarea  transparenţei 

decizionale în cadrul acestora.

Transparenţa  decizională  în cadrul  administraţiei  publice  are drept  scop sporirea 

gradului  de  responsabilitate  a  administraţiei  publice  judeţene  faţă   de  cetăţeni   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.

În baza art. 12 din Legea nr. 52/2003, Consiliul Judeţean Ilfov publică  anual un 

raport referitor  la aplicarea acestui act normativ, la care  au acces  toţi  cetăţenii interesaţi 

şi  care va fi făcut  public pe site–ul Consiliului Judeţean Ilfov, prin afişare  la sediul 

propriu  sau prin prezentare  în sedinţa  publică.

În  aplicarea principiului consultării cetăţenilor  şi  a asociaţiilor  legal constituite, 

prevăzut  în  art. 2  din Legea  nr. 52/2003, în anul 2009 Preşedintele şi vicepreşedinţii 

Consiliului Judeţean  Ilfov  au avut iniţiativă  legislativă în 207 proiecte de hotărâri, fiind 

aduse la cunoştinţă publică prin  publicare  pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov şi prin 

afişare la sediul Consiliului  Judeţean Ilfov.



În  aplicarea  prevederilor   art.6  alin.(5)  din  Legea  nr.52/2003,  prin  Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr. 189/26.09.2007 este desemnată pentru relaţia 

cu  societatea  civilă   la  nivelul  Consiliului  Judeţean   Ilfov  doamna  Ştefan  Nicoleta  - 

consilier juridic în cadrul Direcţiei  Juridice şi  Administraţie Publică,  Serviciul  Juridic-

Contencios, Avizare Legalitate Acte.

Deşi Legea nr. 52/2003 reglementează dreptul cetăţenilor 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 dispoziţie  cu  caracter 

normativ, nu fost înregistrate recomandări în acest sens.

Din cele 12 şedinţe ale Consiliului Judeţean Ilfov desfăşurate în  anul 2009, toate  au 

fost  publice.  Aceste  şedinţe  au  fost  aduse  la  cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul 

propriu al Consiliului Judeţean Ilfov şi prin  publicare  pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ilfov

Conform art.10 din Legea 52/2003, au fost întocmite minutele de desfăşurare  a 

şedinţelor  Consiliului Judeţean Ilfov din anul 2009 care au fost puse la dispoziţia celor 

interesaţi.

Urmare faptului că  procesul de elaborare  a proiectelor de acte  normative  s-a 

desfăşurat  în condiţii de transparenţă şi legalitate, autoritatea publică judeţeană nu a fost 

acţionată  în  justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi.
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