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                            Raport privind transparenţa în procesul decizional în cadrul 

                                              Primăriei municipiului Străşeni, 2017 

     

     Administrația publică a mun. Străşeni întreprinde acţiuni constante pentru aplicarea în 
practică a prevederilor legale cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional şi 
accesul la informaţie.  În anul 2017 Consiliul local a adoptat Regulile interne de organizare a 
procedurilor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor în 
cadrul consiliului orășenesc și a primăriei.    
      Prin dispoziția primarului în anul 2016 au fost aprobate Regulile interne privind procedurile 
de informare, consultare și participare în procesul decizional în cadrul Primăriei or. Strășeni. 
Prin actele administrative respective, funcționarii – autori de proiecte de decizii sunt desemnați 
responsabili de asigurarea transparenței în procesul decizional.   
       Pe parcursul anului 2017, Primăria orașului Străşeni a realizat un șir de acțiuni în vederea 

consultării cetățenilor și a sectorului asociativ/asociaţii legal constituite cu privire la actele 

normative emise în conformitate cu Legea nr.239 din 13.11 2008 privind transparența în 

procesul decizional şi Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.  

     În perioada 1 ianuarie -  31 decembrie 2017 au fost  adoptate 231  decizii ale Consiliului 

municipal, 232 dispoziţii ale primarului privind activitatea de bază și 164 privind personalul 

scriptic.   

       În cadrul procesului decizional, Autoritatea publică a recepționat un număr de 4 

recomandări scrise, depuse de către cei interesaţi personal, în format electronic şi 2 

recomandări verbale expuse în cadrul dezbaterii publice.   

      La  ședințele Consiliului municipal este asigurat accesul liber al persoanelor interesate. 

Şedinţele Consiliului sunt transmise on-line.  În urma audierii chestiunilor discutate on-line, 

cetățenii se expun pe pagina oficială Facebooc a Primăriei asupra deciziilor aprobate care au 

impact  asupra dezvoltării  comunităţii și  creării condiţiilor mai bune de trai.    

    În perioada de referinţă, Primarul localității a organizat periodic întâlniri cu cetățenii în 

diferite sectoare ale orașului pentru consultarea opiniei cetăţenilor, asupra unor probleme de 

interes comun.   

   - Construcția drumurilor locale:  str. Veronica Micle -50 persoane, Gh. Asachi – 20, Marinescu -

25   

 - Iluminatul public:  bd. Păcii – 100 persoane, str. G. Ureche -30 persoane, str. Chișinăului- 

Iachir -  60 persoane, str. M. Eminescu -25 persoane  
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 - Gazificarea sectorului rezidențial “ Podiș” - 60 persoane, blocului grădiniței de copii nr.5 – 35 

persoane 

  - Reconstrucția acoperișului și fațadei Școlii de Arte Strășeni -120 persoane 

  - Amenajarea trotuarului  str. M. Eminescu - 25 persoane 

  - Construcția sistemului  de canalizare  bd. Păcii – V. Cupcea -100 persoane 

  - Revitalizarea ascensoarelor în blocurile locative cu multe nivele str. Ștefan cel Mare, 

Mateevici - 100 persoane   

   -  Gazificarea și iluminatul public str. Chișinăului  intersecție cu str. Sf. Împărați Constantin și 

Elena -100 persoane 

    Pe data de 24 noiembrie 2017 Primăria mun. Străşeni a organizat o  dezbatere publică asupra 

3 proiecte de decizii:  1 privind taxele locale pentru anul 2018.  2.Prezentarea proiectului   

bugetului mun. Strășeni pentru anul 2018. 3. Planul strategic local de promovare a integrităţii.      

Anunţul privind organizarea dezbaterii a fost afişat pe panoul informativ,  plasat pe site-ul 

primăriei,  rețele de socializare, în mass-media locală, conţinând data, locul desfăşurării acţiunii, 

subiectul dezbaterii, precum şi modalitatea şi termenul limită de primire a recomandărilor 

scrise din partea cetăţenilor. La dezbatere au fost invitate, în mod special, persoanele fizice şi 

juridice direct interesate de subiectele consultate. La activitate au participat circa 50 de 

persoane. 

      Primăria orașului Străşeni nu a fost acţionată în judecată pentru nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr. 239 din 13.11 2008 privind transparența în procesul decizional.   
        În anul 2017 Primăria mun. Strășeni a devenit parte a proiectului ”Parteneriate pentru 

Bună Guvernare”, implementat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare” cu sprijinul 

Programului Buna Guvernare a Fundației Soros-Moldova. Echipa comunitară din cadrul 

proiectului a obţinut un mini-grant pentru a realiza o iniţiativă locală,  a determina modalitatea 

de soluţionare a problemei prioritizate prin un dialog activ cu administrația publică locală.  

     Primăria mun. Străşeni va sprijini inițiativa cetăţenească şi va participa la implementarea 

proiectului comunitar ”Schimbare prin informare şi implicare”, va susține crearea consiliilor 

active pe cartiere, ca un nou mijloc de exprimare și informare pentru cetăţeni și implicare a 

acestora în procesul decizional, în acest mod, implementînd mai activ prevederile Legii privind 

transparenţa în procesul decizional, marcând o nouă modalitate eficientă de colaborare în 

procesul de elaborare a politicilor publice şi de luare a deciziilor la nivel local.  
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PRIMAR ,  

Valentina Casian 

SECRETAR al CONSILIULUI, 

Svetlana Radu 

 

 

                             RAPORT DE TRANSPARENȚĂ ÎN PROCESUL DECIZIONAL   

                                                   ANUL 2017, PRIMĂRIA STRĂŞENI  

  

Indicatori  2017 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1.Numărul actelor normative adoptate de către Consiliul orășenesc în anul 
de referință  

231 

2. Numărul proiectelor de decizii adoptate, care au fost anunțate în mod 
public 

10 

Dintre acestea au fost anunțate în mod public: 

- prin afișare pe panoul informativ al instituției 7 

- prin plasarea informației pe rețele de socializare  

- prin informare directă (scrisori, telefon)  

-prin plasare pe site-ul Primăriei  10 

-prin mass-media locală  

- alte mijloace       Monitorul Oficial 3 

3. Numărul proiectelor de decizii consultate cu publicul larg 
(dezbateri/consultări publice, consultarea grupurilor din comunitate, 
consultarea ONG-urilor) 

4 

4. Numărul de proiecte de  decizii pentru care Primăria a elaborat și a făcut 
public anunțul de inițiere a procesului decizional, conform articolului  9 

- 

5. Numărul de decizii în domeniul fiscal-bugetar (buget, amendamente la 
buget, repartizarea veniturilor, acceptarea taxelor), adoptate în  2017. 

2 

6. Numărul de decizii în domeniul fiscal-bugetar, adoptate cu respectarea 
tuturor cerinţelor impuse de către Legea privind transparenţa în procesul 
decizional. 

 

7.Numărul de decizii adoptate, care vizează proprietatea publică (arenda şi 
înstrăinarea bunurilor publice). 

3 

8.Numărul de decizii care vizează proprietatea publică, adoptate cu  
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respectarea tuturor cerinţelor impuse de către legea privind transparența 
decizională.                                                                                                                     

9. Numărul de cetăţeni care au fost consultaţi (au participat la dezbateri, 
şedinţele consiliului local, şedinţele comisiilor consultative). Exclusiv 
funcționarii publici. 

50 

10. Numărul consultărilor/dezbaterilor organizate   3 

11. Numărul total de recomandări primite de la cetățeni  

12. Numărul de recomandări acceptate, incluse în proiectele de acte 
normative 

 

13. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii publice au fost 
contestate pentru nerespectarea prezentei legi:  

- 

a. Rezolvate favorabil reclamantului  

b. Rezolvate favorabil instituției  

c. În curs de soluționare  

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

 

Dintre care solicitate de: 

a. persoane fizice  

b. asociații obștești sau alte asociaţii legal constituite  

c. agenți economici  

15. Numărul proiectelor sau actelor normative adoptate transmise 
persoanelor fizice care le-au solicitat.  

 

16. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu publicul care au fost 
desemnate în cadrul autorității publice. 

1 

 

Glosar de termeni:  

 Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală 

 Asociaţie legal constituită sau asociaţie constituită în corespundere cu legea = orice 

organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare 

civică, creată pentru a exprima, a propune şi a promova interesele comune ale 

membrilor săi  

 Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare 

 Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată 

verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată 

în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative   

 Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la 

care are acces orice persoană interesată  
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 Audiere publică – întrunire în cadrul căreia autorităţile publice care cad sub incidenţa 

prezentei legi consultă opinia cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu 

legea, altor părţi interesate referitor la un proiect de decizie supus discuţiilor 

 

 

        

  


