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RAPORT

Conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenla decizional6 in
administra(ia publicd, cu modificdrile ulterioare, autoritdfile administra,tiei publice centrale qi

locale sunt obligate sd stabileascd regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea

transparenlei decizionale in cadrul acestora.

, Astfel, inbaza prevederilor art.6 alin.l din Legea nr. 52/2003 privind kansparen(a

decizionall in administra,tia publicd, cu completdrile ulterioare, Consiliul Judelean Ilfov prin
persoana responsabilS, aduce la cunoqtinJi publicd Anunlul de intenlie referitor la elaborarea
proiectelor de hotdrdre cu caracter normativ ce vor fi cuprinse pe ordinea de zi a gedinlelor

Consiliului Jude(ean llfov, .

Anunfurile de intenfie sunt afiqate qi pe site-ul Consiliului Jude.tean Ilfov la

secliunea ,,Transparenta", cei interesali putdnd prezenta, in scris, propuneri, sugestii gi opinii

cu caracter de recomandare cu cel pulin 30 de zile inainte de supunerea spre analizi qi

adoptare.

Proiectele de hotdr6ri impreund cu expunerile de motive gi rapoartele direcliilor de

specialitate, pot fi consultate qi la avizier, la sediul Consiliului Judelean Ilfov din str.

Gheorghe Manu nr. 18, sector l, Bucureqti gi pe site-ul ,,wwrv. cjilfov.ro".

in conformitate cu prevederile art.6 alin.5 din Legea nr.5212003, prin Dispozilia

Pregedintelui Consiliului Judelean Ilfov nr.375l18.11.2010 a fost desemnatd doamna Adela

Steliana Ralea ca persoand responsabild pentru relalia cu societatea civild, care si primeasc6



propunerile' sugestiile qi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte
normative.

Se menfioneazi faptur c6 Dispozilia rc.375/2010 se regdsegte gi pe site-ur
Consiliului Jude{ean Ilfov ,,www. cjilfov.ro,', la secfiunea ,,Transparen[a,,.

inbaza dispoziliilor art.12 dinl-egea nr. 5212003, Consiliul Jude{ean Ilfov public6
anual un Raport referitor la aplicarea acestui act normativ, transmis Institufiei prefectului

Judef Ilfov in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la care au acces tofi cet6lenii
interesafi qi care este fEcut public pe site-ul Consiliului Judefean Ilfov gi prin afigare la
avizier-ul institufiei.

Menlionim faptul ci Rapoartele de evaluare a implementirii Legii nr.52/2003 se
regdsesc pe site-ul oficial al Consiliului Jude,tean Ilfov .

in aplicarea principiului consultirii cetd,tenilor gi a asociafiilor legal constituite,
ptevdzut in axt.2 din Legea nr.52/2003, in anul 2011 Pregedintele gi vicepregedin{ii
Consiliului Jude,tean Ilfov au arut inifiativi legislativd in 157 de proiecte de hotir6ri, fiind
aduse la cunogtinfd publicd prin publicare pe site-ul Consiliului Judelean Ilfov gi prin afiqare
la sediul Consiliului Jude.tean Ilfov.

in aplicarea prevederilor art.6 alin.(s) din Legea nr.5212003, prin Dispozi{ia
Pregedintelui Consiliului Jude{ean Ilfov nr.37518.11.2010, este desemnatd pentru relatia cu
societatea civild la nivelul Consiliului Judelean llfov, doamna Adela-Steliana Ralea- gef
serviciu in cadrul Direcliei Juridice gi Administralie Public6, Serviciul Juridic-Contencios.
Av izar e Legalitate Acte.

Deqi Legea nr. 52/2003 reglementeazd dreptul cetdlenilor de a participa la luarea
deciziei administrative prin trimiterea in scris de propuneri, sugestii qi opinii cu valoare de
recomandare privind un anume proiect de hotirdre sau dispozilie cu caracter normativ, nu
fost inregiStrate recomanddri in acest sens.



Din cele 18 qedin,te ale Consiliului Judefean Ilfov desfbgurate in anul 20ll,toate

au fost publice. Aceste gedinfe au fost aduse la cunoqtinld publicd prin afiqare la sediul propriu

al Consiliului Jude{ean Ilfov qi prin publicare pe site-ul Consiliului Jude{ean Ilfov sus

menfionat.

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

desf5gurat in condi,tii de transparen!5 gi legalitate, autoritatea publicd jude{eand nu a fost

aclionati in justilie in perioada 2010-2011 pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi.
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