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ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare se supune consultării
publice:
1. PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 84 / 2021 privind aprobarea unor

măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională, respectiv de
creștere a gradului de acces al cetățenilor la ședințele de interes public cu
privire la activitatea Primăriei Orașului Geoagiu .
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la Secretarul oraşului Geoagiu, la sediul
Primăriei orașului Geoagiu - la avizier sau pe site-ul propriu al orașului Geoagiu, la adresa de
internet: www.geoagiu.ro.
Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la aceste
proiecte de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Primăriei orașului Geoagiu, strada Calea
Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara sau prin intermediul poștei electronice la adresa :
primaria@geoagiu.ro, până la data de 02.09.2021.

SECRETAR GENERAL,
jr. Cimpoeşu Maria

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84/2021
privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională,
respectiv de creștere a gradului de acces al cetățenilor la ședințele de interes public cu
privire la activitatea Primăriei Orașului Geoagiu .
Consiliul Local al orașului Geoagiu,
Județul Hunedoara
Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 123 /2002 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public și ale prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.138 alin (2) lit.c din OUG 57/2019 privin Codul
Administrativ :
“Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de: c) posibilitatea
cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială
respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în
condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.”
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor).
În temeiul art. 129, art. 138, art 139. alin.1, art.196 alin.1 lit. a din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.
Ședințele de consiliu local sunt publice, conform art.138 alin.1 din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ. Pentru a asigura caracterul public al sedintelor, atât ședințele
fizice, cât și cele online, vor fi transmise în direct (live) fie pe pagina de Facebook a Primăriei
Orașului Geoagiu, fie pe o pagina de Youtube, sau alta platformă, pe un canal dedicat
Primăriei Orașului Geoagiu. După încheierea ședinței, înregistrarea va fi disponibilă public,
în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 3 din prezenta hotărâre.
ART. 2.-Aparatul de specialitate al Primarului orașului Geoagiu se va asigura că există
dotarea cu echipament audio-video sala de ședințe a consiliului local, în vederea transmiterii
live a ședințelor.
ART.3. - Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare în termen de 90 de zile de la
data adoptării.
ART.4. - Dispozitiile aceastei hotărâri vor completa Regulamentul de Organizare și
Funcționare actual al Primăriei Orașului Geoagiu si Procedurile Operationale.

ART.5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit procedurii și termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
ART.9. Prezenta hotărâre se comunica:
- Institutiei Prefectulu Judetului Hunedoara
- Primarului Orașului Geoagiu

Geoagiu, 22.07.2021
INIŢIATORI,
Pleniceanu Mihai- Consilier local PSD
Homorodean Silvia-Consilier local PSD
Piele Marcel- Consilier local PSD
Almasan Ioan -Consilier local PNL
Coca Nicolae- Consilier local PNL
Călugăr Carmen – Consilier local PSD
Nyeste Iulia- Consilier local PSD
Achim Sorin- Consilier local PSD
Danciu Aurel- Consilier PPU
Groza Constantin- Consilier local PSD
Ursica Liliana Rodica- Consilier local PSD

AVIZEAZĂ
Secretar genral
Cimpoeșu Maria

REFERAT DE APROBARE nr. 83 din 22.07.2021
pentru
Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de
transparență decizională, respectiv de creștere a gradului de acces al cetățenilor la
ședințele de interes public cu privire la activitatea Primăriei Orașului Geoagiu .
Transparența reprezinta asigurarea unui acces mai larg al cetăţenilor la informaţiile şi
documentele aflate în posesia instituţiilor statului, participarea cetăţenilor la procesul
decizional şi asigurarea legitimității, eficacităţii şi responsabilităţii administraţiei faţă de
cetăţean.
Administraţia publică trebuie să fie mereu pregătită să desfăşoare acţiuni concrete cu
efect direct şi imediat astfel încât să se poată evidenţia în faţa cetăţenilor, să se afle într-un
dialog continuu cu oamenii pe problemele existente la nivelul comunităţii prin formele
instituționale de consultare. Prin aceasta, cetățenii îşi vor cunoaște mai bine drepturile şi
obligaţiile şi au sentimentul că opinia lor într-adevăr contează şi nu se simt abandonaţi
de către administraţie. De asemenea, societatea, per ansamblu, are anumite aşteptări de la
administraţie, care trebuie să stabilească ordinea de prioritate a sarcinilor şi să elaboreze
măsurile de aplicare în concret a acestora. Pentru a duce la îndeplinire sarcinile sale,
administraţia trebuie să ţină cont de condiţiile de timp şi de mediu, fiind conştientă de rolul
său în societate.
Reglementările care stau la baza liberului acces la informaţiile de interes public:
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 19: „Orice persoană are dreptul la
libertatea opiniei şi a expresiei, acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nicio
interferenţă şi de a cauta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin orice mijloc, indiferent de
frontiere.”
Constituţia României, articolul 31 : „Dreptul persoanei de a avea acces la orice
informaţie de interes public nu poate fi îngradit… Autorităţile publice, potrivit competenţelor
ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice
şi asupra problemelor de interes personal.”
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: ” Accesul liber
şi neîngradit al persoanei la orice informaţie de interes public, definite astfel prin prezenta
lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţi
publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate
ale Parlamentului României.”
OUG 57/2019 art 138 alin (2) lit c prevede “Caracterul public al ședințelor consiliului
local este dat de: c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea
administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le
urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului
local.”
Avand in vedere că, în momentul de față ne aflăm într-o situație epidemiologică dificilă,
datorată răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV2, pe cale de consecință transmiterea

online a ședințelor consiliului local devine imperios necesară pentru că cetățenii interesați nu
mai pot participa la ședințele publice atât de ușor sau fără a se expune unui risc.
Principiile bunei administraţii - respectarea legii, lipsa disciminării şi tratamentului
egal, proporţionalitatea, consecvenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea, precum si respectarea
minimală a acestora vor garanta servicii publice administrative de o calitate superioară şi o
mai bună informare şi implicare a comunităţii.
Transparenţa trebuie să devină o componenta esenţială a instituţiilor publice, distanţa
dintre gradul actual de transparenţă al instituţiilor şi obiectivele fixate prin lege fiind destul de
însemnată.
Lipsa transparenţei decizionale, conduce la încrederea scăzută a societăţii în forţa şi
importanţa actelor normative.
Având în vedere cele de mai sus, consider că se impune adoptarea unei hotarari de
Consiliu Local care sa vină în sprijinul administrației orașului Geoagiu, prin stabilirea unor
standarde de transparență clare și fără echivoc, pe de o parte, iar pe de altă parte, să ofere
cetățenilor posibilitatea de a fi informați la timp, de a participa la actul decizional în
cunoștință de cauză și de a contribui la dezvoltarea armonioasă și durabilă a comunității.

INIŢIATORI,
Pleniceanu Mihai- Consilier local PSD
Homorodean Silvia-Consilier local PSD
Piele Marcel- Consilier local PSD
Almasan Ioan -Consilier local PNL
Coca Nicolae- Consilier local PNL
Călugăr Carmen – Consilier local PSD
Nyeste Iulia - Consilier local PSD
Achim Sorin- Consilier local PSD
Danciu Aurel - Consilier PPU
Groza Constantin - Consilier local PSD
Ursica Liliana Rodica - Consilier local PSD

