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Raportul anual pentru 2021 privind transparenfl in procesul decizional
(elaborat in contextul prevederilor aft. l6 din Legea nr 23912008 privind transparenja in procesul

decizional)

1. Numdrul deciziilor adoptate de autoritatea public6 respectivb pe parcursul anului de

referinl[:
in perioada 01.01 - 3I.12.2021 de cdtre Consiliul raional Telenesti au fost aprobate - 69

Decizii.

2. Numdrul total al recomanddrilor recepfionate in cadrul procesului decizional :

in procesul decizional au fost consultate autoritdlile publice centrale pe domenii de

competenf6. in acest sons fiind recep{ionate 8 recomand5ri dintre carc 2 in domeniul sdndtS}ii , 3 in
domeniul interpretdrii qi aplicdrii cadrului normativ gi 1 recomandlri in domeniu finanfelor qi 1 in
domeniul ce vizeazd" asociere ct organizafiile non-guvernamentale.

3. Numdrul intrunirilor consultative. al dezbaterilor publice $i al $edintelor publice organizate:

in anul 2021, au fbst organizate gi desfEgurate 5 gedinle a Consiliului raional, toate Eedinlele
au fost publice. Proiectele de decizii au fost plasate pe pagina web a Consiliului raional qi relelele de

socializare cu cel pulin 3-10 zile inainte de data gedinlei. De asemenea proiectele au fost aduse la

cuno;tin{a persoanelor vizate gi instituliilor responsabile de executarea acestora. TotodatS, intrunirile
consultative s-au desfEgurat prin intermediul Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului
raional, aceste gedinle la fel au fost publice. Pe parcursul anului 2021 comisiile consultative s-ar"r

intrunit, dupd cum urmeazd:

- Cornisia consultativd pentru probleme de economie, buget si finanle: 5 ori
- Comisia consultativd pentru probleme sociale: 4 ori
- Comisia Consultativd pentru problemele administraliei publice: 2 ori

Pe parcursul anului 2021 dezbateri publice nu au fost organizate pentru consultarea proiectului de

decizie privitor la bugetul raional pentru anul2022.

4. Numdrul cazurilor in care acliunile sau deciziile autoritdtii publice au fost contestate pentru

acfiunilor sau deciziilor
privire la transparenla in
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Pregedintele raionului OMBUN

Pentru perioada de raportare, nu au fost
Consiliului raional, pentru nerespectarea

procesul decizional.
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