ROMANIA
JUDETUL SIBTU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA

ţ d î ş a R p rt u, r|r?;ľ#'iâJä'
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nrp
i1lo-rmaţiile de interes pubtic pe anul 2o17,
niio,tiřii
52/2003 si a Raportului de euáluare a implemeniarii
Ĺógii nr.S
informatiile de interes public, rc anul zioiř. '-""glll Evt

,

Consiliul Local al comunei Mosna, întrunitîn
şedĺnţăordinară îndata de 31 ianu arie 2018;

cadrul Consiliului Local Mosna,;
Luîndînconsiderare prevederile oG nr'
27ĺ2OO2 privind reglementarea activităţii de
solutionare a petitiilor, cu modificările
şi completările ulterioare, a art. 5 alin. (2) din Legea nr.
54412001 privind liberul acces la informatiĺle
de interes public,republicata, cu modificările
şi
completările ulterioare şi a prevederilor art.13
din Legea nr. il2l2ll3privind transparenta
decizĺonala
înadministraţia publĺcă,republicata, cu modificările
completările
Întemeiul art' 36, alin. (2)

şi

lit.'d", coroborat cu alin.

ulterioare

(6) lit' "d", aĺin. (9), art' 45 alin (1) si

art'1'ĺ5 alin'1 lĺt'b din Legea 215l2OO1-privind administratia
publică locală, republicată,

modificările şi completările ulterioare,

cu

HoTĂnĂŞTE:
Art'í'_ Se

însuşeşteRapoľ'tul privind activitatea de soluţĺon
are a petiţiilor înregistrate la
Primăria comunei Mosna încursul anului 2017,
conform anexei nr. 1, care face parte
integrantă din

prezenta hotărâre'

Art'2" Se însuşeşteRaportul privind accesul cetăţenilor
la informaţiile de interes publĺc pe

anul2017' conform anexei nr' 2, Careface parte
integranta dĺn prezenta hotărâre.
Art'3'_ Se însuşeşteRaportul de evaluare a implementăriĺ
Legii nr. 52t2oo3 înanul2017
conform anexei nr. 3, care face parte integranta
din prezenta hotărâre'
Art'4'_ Se însuşeşteRaportul de evaluare Anexa 1O
din Legea nr.544l2OOl pe anul 2017,
conform anexei nr' 4 care face parte ĺntegranta
din prezenta

hotărâre.
Art'5'_ Prezenta hotărâre se comunĺcă autorităţilor pubĺice
şi persoanelor interesate, prĺn grija
secretarului comunei Moşna.
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ANEXA NR.l LA HCL NR.6/2018
JuDEŢUL sIBIU
PRIMARIA COMUNEI MOSNA

RAPORT

privind activitatea de sotutionare a petitiilor
in cursul anului 2017
Dreptul la petitionare este prevazut de art. 51 din
constitutia Romaniei si de ordonanta Guvernului nr.
2712002 prĺvind reglementarea activitatiide solutionare
a petĺitiilor, care are are ca obiect modul de exercitare
de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor
si institutiilor publice petĺtii formulate in nume propriu,
precum si modul de solutionare al acesto
ra, in baza unui raport intocmit de compartĺmentul
de specialitate'
Prin petiţĺe se înţelegecererea, reclamaţia, sesizarea
sau propUnerea formulată Înscris ori prin poştă
electronică' pe care un cetăţean sau o organizaţie legal
constituită o poate adresa autoritäţilor instituţiilor

şi

publice centrale şi locale' ln conformitate cu
actele normative citate si potrivit competentei legale,
Primaria
comunei Mosna prin compartimentul distinct pentru
relatii cu publĺcul, inregistreaza petitiile si urmareste
solutionarea si redactarea raspunsurilor ĺn termenul
legal'

Astfel' in cursul anului 2017 au fost inregistrate un numar
de 11T petitii formulate de catre cetateni si
diferite ĺnstitutii ale statului care au fost directionate
spre analizasi rezolvare, compartĺmentelor de specialitate
din cadrul Primariei in functie de obiectul acestora
Principalele probleme ridicate auvizatsolĺcitaridocumente,
cereriprivind dezvoltarea infrastructuriilocale,
raportari statistice, solicitari ajutoare banesti, cereri
locuri de munca, masuri pentru

minorilor,si persoanelor

ajutor social, protectie a

cu handicap, sesizari privĺnd domeniul public si privat, plata serviciilor

publice,
nemultumĺri privind atitudinea functionarilor, legalitatea
executarii constructiilor precum si solicitari legate de
granituire, atat pentru terenurile agricole
din extravilan cat si a imobilelor din intravilanul comuneĺ
Mosna.
Avand in vedere termenul legalde solutionare, din
totalul de 117 petitii, au fost solutionate in termen
un numar

104 petitii' 9 nu au fost rezolvate ĺntrucat nţJ erau
de competenta primariei Mosna iar 4 sunt in curs de
solutionare'(buget,taxe-impozĺte,proiecte apa canalizare

etc.)

Majoritatea petitíilor au fost solutionate

favorabil, respectandu-se de regura, termenur
de 30 de zire prevazut de rege

ln concluzie, cetatenii si-au exercĺtat dreptul de petitionare
in conditiĺle legii, beneficiind astfel

consultanta si celeritate

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consi lier,
Aurel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Roba
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ANEXA NR.2 LA HCL NR.6/2018

coNsILIUL LocAL AL coMUNel

uóšľł

coMUNA MOSNA, NR. 76

Tel. o269
e-mail:

I 86204L rax. dzsg t s1zzgo

RAPORT

privind accesut cetăţenilor la informaţiile
de inteľes public

LICITA

INFO RMATII

Numarul total

INTERES PUBLIC

solicitari

in 2O7

domenii de interes,

lizarea
ublicí contra cte nvestĺtii cheltuieli
b. Modul de
ire atri b utĺi
stĺtutieĺ ublice
c. Acte
lementari
Activitatea liderilor institutiei
Informatii
modul de
tcare a
Nr
2001
Altele (
recrzeaza
diferite nformatii
rivire
emĺterea unor autorizatiĺ
nstruire
societati comerciale;
ĺferite ĺnformati
privi
pozitele
taxele loca
rea des
le

2. Numarul

total de solicitari inregÍstrate ln 207

acordu

functĺo

z depaftajat dupa modalitatea

a N uma rul de sol icitari

2

:

de solutionare a

rezolvate favorabil
te red irectĺonate catre solutio na re
a Itor institutii
c. Numar de solĺcĺtari
a ) nform atii exceptate
inregistrate respĺnse,
b) informatii inexistente
din motivul:
c) fara motiv
d) alte motivatii
d.N umar de solĺcitari
a utiliza rea banĺlor blici contra
inregistrate respinse,
a
institutiei
depaľtajat pe domenii
c)
acte
normative, reglementari
de interes:
d) activitatea li derilor ĺnstitutiei
b Solicitari

24

I

I

e)

tn forma tĺi prívind

c) altele

Numarul

nclude

icitarĺ

ma
uma

solicitari inregistrate
licita
icita

Illumarul
a
b

s

icitari

de
electronic

Reclamatii

rmatĺ redirectionate
istrate adresate
ĺstrate adresate

solicitari inregistrate

ude

si

(

rmati redi

instanta

mod U de apl icare a Legii. n r s44l
200 1

se precizeaza care)

207

z depałtajate dupa tipul solicitantului inŕormatÍilor
utionare alto instítutĺ
ne fizĺce
ridice

207 Z departajate dupa modalitatea de
adresare
altor ĺnstitutĺi

(

16
B

solicitarii
3
3
1B

3í

1.N umarul de reclamatii
admĺnĺstrative la adresa
institutĺeĺ publice in anul 2017,
in baza Legii nr, 544 I ZOOI
2.

a) rezolvate favora bĺl reclamantului
b) respinse
c) ĺn curs de solutionare

Numarul de plangeri in

insta nta la adresa institutiei
P:!|i.. in anul 2OI7, in baza Legíi nr.544
2001

a) rezolvate favora bil reclamantului

l

b) rezolvate in favoarea institutieĺ
c) pe rol

6. Costuri
a Costurĺle tota e de fu nctionare a
e com paľtimentul ut sau persoa nelor insarci
na te cu nforma rea sr
relatĺile ublice cons um a b ĺle n an u 20
17
b ) Su ma tn casata tn a n ul 2 0 1 7 de nstitutĺe
pentru servici ĺle de coptere a informatii
lo r de interes
bt
I

c fu rnizat solicĺtantĺ o

I

I

Glosar de termeni:

x Autoritate sau institutie publica=

x.
-

orĺce autorĺtate sau instĺtutie publĺca, precum
si orice regie
autonoma care utílizeaza resurse financiare publice
si care isi desfasoara activitatea pe terĺtorĺul
Romaniei, potrívitConstitutiei;

Informatie de interes putíic orice informatie
=
care priveste activitatile sau rezuĺta din aďivitatĺle
unei autoritati publice sau instĺtutiĺ publice,

exprimare a informatiei;

indiferent ae-supËrtul ori de forma sau de
modul de

privire la datele personale

''::ÎüľäffJu

PRESEDINTE DE SEDINTĄ
Consilier,
Aurel

=

informatie privind o persoana fizica identificata
sau

coNTRÂsEMNEAZA,
Secretar comuna,

ąî
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ROMANIA

JUDETUT SIBIU
PRIMARIA COMUNEI MOSNA
Anexa nr.3 la HCL nr6/2olg

A

IMPLEMENTĂffľľä1ľiä:â"ľffi:Îľnľu L2ot7

Numele autorităţii sau instituţiei publice: consiliu!
Local at comunei Mosna
INDICATORI
Cod
A. Procesul de elaborare a actelor norm ative
l. Număľul pľoiecteloľ de acte normative AI
I

RÁsPu/vs

I

7lIJCL si232

în2017

2. Numărul proiecteloľ de acte noľmative
carę au fost an
înmod
blic

Dintre acestea au fost
a. pe site-ul propriu

înmod

Dispozitii pľimaľ
7lIJCL si232
Dispozitii pľimar

A2

blic

A2

á. prin afişaľe la sediul pľopriu

A2

mass-media
3. Număľul de c ereľl pľimite pentru
fumizarea de informaţii ľeferito aÎela
ęcte de acte normati VE
Din care solicitate de

423

c.

ťĺzicę
b) as ociaţii de afaceri s au alte

te

8. Număľul total al ľecomandăľilor
incluse în
ectele de acte normative
9. Numărul întâlnirilor organizate la
cereľea
iloľ le
constrtuite

Dis

,,

A3

13

A3 I

5

asociaţii A3 2

constituite
4. Număľu] proiectelor transmisę
persoanelor ťlzicę caľe au depus o cerere
pentru primiľea informaţiilor ľeferitoaľe
la
de act normativ
5. Numărul pľoiecteloľ tľansmise
asociaţiiloľ de afaceri şl altor aso cialii
I
consti tui te
ó. Număľul peľsoaneloľ responsabile
pentru re|aţia cu societatęa civilă caÍe
au
fost desemnate
7.N umărul total al ľecomandărilor

IJCL si 232
ľimar
7lHCL si23}
Dispozitii pľĺmaľ
71

1

A4

I
2

A5
A6
A7
A8
A9

I

3T
10. Număľul pľoiectelor de acte
noÍmative adoptate înanul 2Ot7 ňră, a ťl
obligatoľie dezbatereapublică a acestoľa
( au fost adoptate înproceduľa de uľgenţă
sau conţin informaţii care le
excepteazáde la aplicarea Legii nľ.
s2 t 2003).

410

B Pľocesul de I uaľe a d eciziilo r

Număru] total al şedinţelor publice ( stabilite de

B1

l3

2. Numărul
are la sediul

a.
b.

c. mass media

I

Numărul estimat al persoanelor care au participat
ęfectiv 1a
le
b lice exclus IV
4. Numărul şedinçelor publ ice desîáşuĺateînprezenţa
3.

mass-mędia

Numărul total al observaţii1or recomandărilor
ş1
ln cadrul
6. Numărul total al recomandăriloľ incluse
îndeciziile

luatę

7. Numărul

7

B4

B5
B6

B7

açcesului
I

872
873

Numărul total al proces elor verbale (minuta
)

B8

13

Număru 1 pľoceselor verbale (minuta) fácute
blice

B9

13

blice

9.

13

B2
B3

lor caľe nu au fost

á. vot secret
c. alte motive
8.

13

822

sitę-ul

Cazuľile

ca ľe

Numărul acçiunilor
trltenţate

toľitatea

blică a fost a

justiţie pentru nerespectarea prevederilor

nată în usti

în2017

privind transparenţa đęcizională

cl
ct2
cl 3

rezolvate vorabil reclamantului
b. rezolvate favorabil
ą încurs dę

1

Glosar de termeni:
*
*

Act normativ = actul emis sau adoptat de.o autoritate publică,
cu aplicabĺlitate generală
Asociatie legal constituită = orĺcó organizaNie cĺvică,
sĺndĺcală,patronală

sau oríce alt
grup asociativ de reprezentare civică
Minuta = documentul scris (procesul verbal) încare se
consemnează înrezumat
punctele de vedere exprimate de participantíla
o
sedintă,
si rezultatul dezbaterilor
* Proiect de act normativ textul
actůlui normativ înaĺnŕede adoptare
=
* Recomandare
= orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opĺnie, exprimată verbal
sau înscris, primită de cätre autorĺtătile
buoiĺce dó l. íĺ.;;ěĂoana ĺnteresată în
procesul de luare a deciziilor si înprocesul
de elabora'. u uaulol. normative
* Sedintă publică
= sedĺnta desfăšurată încadrul autoritătiloiadministratiei publice si la
care are acces orice persoană interesată
*

p*u'

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CoNTRASEMNEAZA,
Secretar
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ROMANIA

JUDBTUL SIBIU
PRIMARIA COMUNBI MOSNA

ANEXA NR. 4 LA HCL. NR. 6/2018
ANEXA NR.IO DIN LEGEA NR. 544/2001

Elaborat
Secretar comuna

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 54412001 ÎNANUL 2017
Subsemnata Roba Emi|ia, responsabil de aplicarea Legii nr. 544lŻ00l înanul 2017 prezint actualul raport de evaluarę inteľnă
finalizatîn urma aplicării pľoceduľiloľde acces la informa ii de inteľes public' prin care apteciez că activitatea specifică a institu iei
a fost:

o
o
o
o

Foarte bună

Bună

SatisÍăcătoare
Nesatisfrcătoare
aceste observa ii pe uľmătoarelę considerente şi ręzultate privind anul Ż0|7:
Îmiîntemeiez
I. Ręsurse şi proces

1.

Cum aprecia i resursele umane disponibile pentľu activitatea de fuľnizaľea informa iilor de interes public?
o Sufîciente
o Insuficientę

2.

Aprecia i că resursele material disponibile pentru activitatea de fumizarea informa iilor de interes public sunt:
Suficiente
Insuficiente
Cum aprecia i colaborarea cu direc iile de specialitate din cadrul institu iei dumneavoashă înfumizarea accesului la informa ii
de interes public:
o Foarte bună

o
o
o

Bună

Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoarę

'rlJ
o()

II. Rezultate

A. Infoľma ii publicate
l

'

din oficiu

Institu ia dumneavoastră a afişat informa iile / documentele
comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr.544l2OO1?
o Pe pagina de

o
o
o
o

inteľnet

La sediul institutiei
Înpresă

ÎnMonitorul oficial
Înalta modalitate:

Aprecia i că afişarea informa iiloľ a fost suficient de vizibilă
pentru cei interesati?

oDa

Nu

3.

Care sunt solu iile pentru cresterea vizibilita1ii infoľma
iilor pubIicate, pe care institu1ia dumnevoastľă le-au ap|icat?
a. Nu au fost aplicate solutii suplimentare
in anul ŻO17.^
b.

c.

A publicat institu1ia dumnevoastră seturi de date suplimentare
din oficiu' fa ă de cele minim ale prevázute de lege?
o Da, acestea fiind: legi, instructiuniprimite äe la alte autoritati
sau persoane juridice.

oNu

5.

Sunt informa iile publicate într-unformat deschis?

Da
Nu

6'
7.
8.

B.

Care sunt măsurilę interne pe care inten iona i să le aplica
i pentľu publicarea unui număr cât mai mare dę seturi
de datę în
format deschis?
-Amenajarea de locuri speciale de afisaj in satele
componente comunei.

Infoľma ii fuľnizate la ceľeľe

l. Număľul total de
solicitări de informa ii de
inteľes ublic
24

de

de la persoane

ťlzice
I6

solicitant
de Ia persoane

uridicę
8

are
domenii
inteľes
Utilizarea banilor
lcl
cheltuieli etc
b. Modul de îndeplinire a atribu iiloľ institutiei publice
a.

D
pe suport de
hârtię
-t

modal itatea de adľesare
pe suport
electronic

verbal

3

18

wJ

c. Acte normati
lementări
d. Activitatea liderilor
tel

rivind modul de
icare a Le
nr.54412001
f. Altele , cu mentionarea acestoľa
- Diferite informatii cu privire la emiterea unor
autorizatii de construire si acorduri de functionare ale
unor
societati comerciale

.,

-Diferite informatii cu privire ra impozitere si taxere
rocare
2. Număr
total de

Termęn de ľăspuns

solicităľi
solu iona

Redirectio

Solu ionat

nate către

e favorabil

te

alte

întermen
de l0 zile

favoľabil

institu ii

în5 zile

Modul dę comunicare

Solution

Solicitări

ate

pentľu
care

favorabil
întermen
de 30

zile

4

termenul

Comuni
care

electron

ică

a fost
depăşit

Comunic
are

în

format
hârtie

Departaj ate pe domenii de intęres

Com

UÍilizar

unrca

Modul

Acte

ea

Activ

re

îndepli

norm

ftatea

veľba

banilor
publici

de

ati ve,

lideri

Iă

(contra

nire a
atribu

regle
ment
ări

lor

cte,

investi
ii,
cheltui

eli

etc)

iilor

institut

iei
public
e

instit
u iei

Inform

aii

pľivin
d

modul
de

aplicaľ

ea
Legii

rtr. 544

Altele
(emitere

autorizatü
construire si
acorduri
functionare
societati
comerciale;
informatii cu

privire la

impozite sitaxe
locale)
1

l3

l8

3' Men ionati principalele cauze pentru care anumite
răspunsuri nu au fost transmise întęrmenul legal:

3.1. Nu este cazul.
).2
J.J
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă
să fie rezolvată?
4.1 . Nu este cazul.
4.2

5. Număr
total de

Motivul

ate pe domęnii de

solicitări
ľespinse

Exceptate,

conform
legii

Informa ii
inexistente

Alte

motive (cu
precizarea
acestora)

Utilizaręa
banilor
publici
(contracte,
investiçii,

cheltuieli
0

0

0

Modulde
îndepIinire

ahibu iilor
institutięi
publice

Acte

Activitatea
liderilor

normative,
reglementări

institutriei

0

0

ii

privind
modul de
aplicare a

Legii

Altele
(se

precizeazá
care)

nr.

s44

etc
0

Informa

0

0

0

0

solicitate nefurnizate pentru motiwl
exceptării acestÔra confoľm legii: (enumerarea
numelor documentelor/informaiilor

í;ji:'ľrľ'1iile

Nu a fost cazul.

6.

Reclama ii administľative plângeľi
îninstantă
şi
umărul de reclama ii admin strati VE
la adresa
pu rce m baza Legi nr.544/200
I

Solu ionate
favorabil

Respinse

n curs de

solu ionare

tu iei

6.2. Numărul de

Le
Total

Solu ionate
favoľabil

ln lnstan ă la adresa instituçiei ln
baza
nr .544/2 00

Respinse

curs de
solu ionaľe

Total

0

7' Managementul pľocesului de
comunicare a infoľmatiiloľ de interes
public
.1.

Costuri totale de
func ionare ale
compaľtimentului

Sume încasatedin
serviciul de copiere

Costuľi

Contľavaloarea seľviciului
de copiere (lei/pagină)

Care este d ocumentul care stă labaza
stabilirii

contravalorii serviciului de copiere?

-ç\

7'2' Cľeşteľeaeficien ei accesului
la infoľma ii de inteľes public
a' Institutia dumnevoastră de ine
un punct de informare / bibliotecă
virtuală încare sunt publicate seturi
de date de interes public ?
oDa

oNu

b' Enumera i punctele pe care le
considera i necesar a fi îmbunătăite
la nivelul institu
trtuľlęl
iei oumnevoastră
dumnevoastră pentru cresterea
procesului de asigurare a accęsului
creşterea eÍiĺ
eficientei
|a informa ii de interes public:
- Marirea numarului de panouri
de afisaj la loc

vizibil in satele apartinatoare comunei.
c. Enumera i măsurile luate pentru
îmbunătăirea procesului de asigurare
a accesului la informatii de interes
public
- Actualizarea tuturor infoľmatiil
or afisate si publicate pe site-ul instituçiei,
conform HG. Nr. 478120l6 pentru
completaľea N ormęIor metodologice
modiÍicarea şi
de aplicare a L egii nr. 54412001privind
liberul acces la informatii lę de interes
public.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilieľ,

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,

-s\
N>

