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                                                                                  RAPORT DE EVALUARE 
 

         A  IMPLEMENT RII  LEGII NR. 52/2003  ÎN ANUL 2021 

INDICATORI                             R SPUNS 
A. Procesul de elaborare a actelor normative 
1. Num rul proiectelor de acte normative adoptate 0 2. Num rul proiectelor de acte normative care au fost anun ate în mod public 

Dintre acestea, au fost anun ate în mod public: 
a. pe sitc-ul propriu 0 
b. prin afi are la sediul propriu  

c. prin mass-media  

3. Num rul de cereri primite pentru furnizarea de informa ii referitoare la proiecte de acte normative 0 

a. persoane fizice  

b. asocia ii de afaceri sau alte asocia ii legal constituite 0 
4. Num rul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informa iilor 
referitoare la proiectul de act normativ 

 

5. Num rul proiectelor transmise asocia iilor de afaceri i altor asocia ii legal constituite  

6. Num rul persoanelor responsabile pentru rela ia cu societatea civil  care au fost desemnate 1 

7. Num rul total al recomand rilor primite 0 
8. Num rul total al recomand rilor incluse în proiectele de acte normative 0 
9. Num rul întâlnirilor organizate la cererea asocia iilor legal constituite  

10. Num rul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2019 f r  a fi obligatorie dezbaterea public  a 
acestora (au fost adoptate în procedura de urgen  sau con in informa ii care le excepteaz  de la aplicarea Legii 
nr. 52/2003, conform art. 6) 

0 

B. Procesul de luare a deciziilor 
1. Num rul total al edin elor publice (stabilite de institu iile publice)  

2. Num rul edin elor publice anun ate prin: 
a. afi are la sediul propriu  

b. publicare pe site-ul propriu  

c. mass-media  

3. Num rul estimat al persoanelor care au participat efectiv la edin ele publice (exclusiv func ionarii) 
 

4. Num rul edin elor publice desf urate în prezen a mass-media  

5. Num rul total al observa iilor i recomand rilor exprimate în cadrul edin elor publice 
 

6. Num rul total al recomand rilor incluse în deciziile luate  

7. Num rul edin elor care nu au fost publice, cu motiva ia restric ion rii accesului: 
a, informa ii exceptate  

b. vot secret  

c.alte motive -CJSU 0 
8. Num rul total al proceselor verbale (minuta) edin elor publice  

  

9. Num rul proceselor verbale (minuta) f cute publice  

10. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cet enii i asocia iile legal constituite ale acestora 
 

foarte bine 
 



INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL BAC U, 
Bac u, str. M r e ti, nr. 2-4, cod po tal 600017, jude ul Bac u 

fax:004-0234-545.601, tel: 004-0234-510.065 
site: www.prefecturabacau.ro, e-mail: secretariat@prefecturabacau.ro 

 

 
 
C. Cazurile în care autoritatea public  a fost ac ionat  în justi ie 
1. Num rul ac iunilor Injusti ie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparen a decizional  intentate administra iei 
publice: 

a. rezolvate favorabil reclamantului  

b. rezolvate favorabil institu iei  

c. în curs de solu ionare  

 

PREFECT, 
 

LUCIAN- GABRIEL BOGD NEL 
 
 


