
0

2

0

0

2

0
0

u

0

u
0

1 compartiment relaţii

cu publicul

1 compartiment relaţii

cu publicul

1

l

0

u
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10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate fără a fi obligatorie consultarea

c. din proprie iniţiativă

b. unor autorităţi publice                      '

a. unor asociaţii legal constituite

9.1 Dintre acestea, câte au fost organizate la iniţiativa:

9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate

8.3 Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptată nici o
recomandare

8.2 Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate recomandări

8.1 Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea respingerilor unor
recomandări

8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

7.1  Dintre acestea, care este ponderea recomandărilor  primite în  format
electronic/on-line

7. Numărul total al recomandărilor primite

6.2 Precizări cu privire la înfiinţarea structurii pentru relaţia cu mediul asociativ conf.

prevederilor art. 51 din O.G. nr. 26/2000

6.1 Precizări cu privire la modalitatea de desemnare şi eventualul cumul de atribuţii

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă
care au fost

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii (egal
constituite

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru

primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

3.1 Numărul asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor Interesate luate în evidenţă conf.
art. 52 din O.G. nr. 26/2000

b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite

a. persoane fizice

1

188

188

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte
de acte normative

c. prin mass-media

b.  prin afişare la sediul propriu

a.  pe site-ul propriu

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

188
9 Numărul nrni^r^olnr H^ arto nnrmati\/p ^ara au fnct ani intato în mnH nnhlir

1. Numărul Droiectelor de acte normative adootate
A. Procesul de elaborare a actelor normative

RĂSPUNSINDICATORI

Raport anual privind transparenţa decizională

PRIMĂRIA OR VICTORIA
REGISTRATURĂ

INTRARE Nr.^_6m^Q.
Indicativ dosar^PRIMĂRIA ORAŞ VICTORIA - JUDEŢUL BRAŞOV



SECRETAR GENERAL
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PRIMAR
GHEORGHE /CRISTIAN

0
0

b. vot secret                    ,

a. informaţii exceptate

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restrictionării accesului:

0

0

10

30

24
24

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor
publice

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv (a şedinţele publice

(exclusiv funcţionarii)

c. mass-media

b. publicarej>e site-ul propriu

a. afişare la sediul propriu
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

241. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţia publică)

B. Procesul de luare a deciziilor

18812. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care au fost publicate

11. Numărul versiunilor îmbunătăţite ale proiectelor de acte normative care au
publicate


