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RAPORT PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ PENTRU ANUL 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizăm că,
deşi în această lege, la art. 4, instituţia noastră este menţionată ca făcând parte din cadrul
autorităţilor administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile legii, nu avem
competenţe de emitere a unor proiecte de cate normative.
În aceste condiţii, raportul privind transparenţa decizională, în conformitate cu prevederile
art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2020 este
următorul:

numărul total al recomandărilor primite

0

numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în
conţinutul deciziilor luate

0

numărul participanţilor la şedinţele publice

0

numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte
normative

0

situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru
nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003

0

evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite
ale acestora

pozitivă

numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului

0
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

