Raport www.implicare-L52.ro pentru luna IANUARIE 2016
NIVEL LOCAL (PRIMARII DE MUNICIPII)
 Termen de depunere al solicitarilor 1-5 ianuarie 2016
 Termen de receptionare a raspunsurilor pentru preluarea lor in statisticile lunare – 10 zile lucratoare de
la data cererii (cu posibilitatea prelungirii pana la 30 de zile lucratoare)
 Perioada pentru care se monitorizeaza activitatea decizionala – decembrie 2015
 Data lansarii statisticilor rezultate – 25 ianuarie 2016

Implicarea cetatenilor si a reprezentantilor societatii civile, la nivel national
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Municipiile adresate si gradul de raspuns, la nivel national*
La nivelul acestei luni, rata de raspuns in termenul de 10 zile lucratoare este de 55%, ramanand peste
36% de solicitari, totusi nesolutionate in termenul legal.

Activitatea si transparenta decizionala, la nivel national
In ceea ce priveste activitatea decizionala, doar 28% din HCL adoptate sunt puse in consultare publica si o
implicare in procesul decizional medie (61 opinii la 270 de PHCl puse in consultare publica). Numarul de
dezbateri initiate este mai ridicat, insa – 29 dezbateri. Influenta societatii civile a dus la modificarea a 10
PHCL din cele 260 puse in consultare publica.

* Solicitarile nesolutionate pot sa fie rezultat al nereceptionarii solicitarilor din motive independente de noi (de
exemplu filtre restrictive ale serverelor institutiilor publice)
** Numarul proiectelor de act normativ care nu sunt supuse prevederilor L52/2003 conform Cap.I, art.6, este
necunoscut.
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