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RAPORT DE EVALUARE
A IMpLEMENTARII lecu NR. s2l2003 iu enul zots

Numele autoritdlii sau instituliei publice: PRIMARIA COMUNEI BILCA

INDICATORI cod RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numerul proiectelor de acte normative adoptate in
20'15

AI 40

2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost
anuntate ln mod Dublic

A2 40

Dintre acestea, au fost anuntate in mod public:
a. oe site-ul orooriu A2 1 40
b. prin afisare la sediul Dropriu 422 40
c. prin mass-media 423

3. Numarul de cereri primite pentru furnizarea de
informatii referitoare la proiecte de acte normative

A3

Din care, solicitate de:
a. oersoane fizice A3 't

b. asocialii de afaceri sau alte asociatii legal
constituit6

432

4. Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice
care au depus o cerere pentru primirea informatiilor
referitoare la proiectul de act normativ

A4

5. Numerul proiectelor transmise asocialiilor de
afaceri si altor asociatii leoal constituite

A5

6. Numarul persoanelor responsabile pentru relatia
cu societatea civile care au fost desemnate

A6 I

7, Numerul total al recomandarilor orimite A7
8. Numarul total al recomandarilor incluse in
proiectele de acte normative

A8

9. Numerul intalnirilor organizate la cererea
asociatiilor leoal constituite

A9

10. Numerul proiectelor de acte normative adoptate
in anul 2015 fare a fi obligatorie dezbaterea publica a
acestora (au fost adoptate in procedura de urgente
sau conlin informalii care le excepteaza de la
aplicarea Legii nr. 5212003, conform art. 5)

A10 23

B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numarul total al gedinlelor publice (stabilite de
institutiile Dublice)

B1 '12

2. Numerul sedintelor publice anuntate prin:

a. afisare Ia sediul Drooriu B2 1 12
b. Dublicare De site-ul oroDriu 822 12
c- mass-media 823

3. Numarul estimat al persoanelor care au participat
efectiv la sedintele oublice bxclusiv functionarii)

B3

4. Numarul $edintelor publice desfa$urate in
Drezenta mass-media

B4 n
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c.alte motive (care ?)

rile ln care autoritatea publice a fost actaonate In Iustitie ln 2015
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