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RAPORT
privind aplicarea Legii nr.52/2003 în anul 2020 la nivelul
Consiliului Județean Argeș
Prin Legea transparenței decizionale se asigură accesul la actele normative
sau la decizii în fază de proiect, precum și consultarea și participarea publicului la
elaborarea actelor normative și la luarea acestor decizii.
Conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, modificată și completată, autoritațile administrației publice
centrale și locale sunt obligate să stabilească regulile procedurale minimale
aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul acesteia.
Transparența decizională în cadrul administrației publice are drept scop
sporirea gradului de responsabilitate a administratiei publice județene față de
cetățeni ca beneficiari ai deciziei administrative, precum și stimularea participarii
active a acestora în procesul de luare a deciziilor administrative și de elaborare a
actelor normative.
Consiliul Județean Argeș și Președintele acestuia au acționat

pentru

aplicarea și respectarea prevederilor legii, luând măsurile necesare pentru ca
beneficiarii deciziei administrative să participe la procesul de luare a deciziilor
administrative și elaborarea actelor administrative .

Astfel, au fost publicate pe site –ul C.J.Argeș la secțiunea Transparență
Decizională, 13 anunțuri privind adoptarea unor hotărâri cu caracter normativ ,
respectiv:
 aprobarea taxelor si tarifelor si modificarea acestora.
 ghidurile privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al
județului Argeș,pentru activităţi nonprofit de interes general (activități de
tineret, cultură si a proiectelor sportive.
 derularea Programului ,,PRO Socialˮ în cursul anului 2020.
 ghidul pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar de la bugetul
Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor
religioase din Județul Argeș, recunoscute în România.
 regulamentul privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea
publică sau privată a județului Argeș în vederea instalării, întreținerii,
înlocuirii sau montării rețelelor de comunicații electronice, modul de utilizare
partajată a elementelor de infrastructură, precum și unele măsuri privind
construirea de rețele de comunicații electronice.
 Proiectul Programului judetean de transport persoane cu valabilitate
01.01.2022 – 31.12. 2031.
 Regulamentul pentru aprobarea burselor sociale.
 aprobarea preţurilor medii la produsele agricole din judeţul Arges in vederea
evaluarii arendei.
In cursul anului 2020 Consiliul Judetean Arges s-a intrunit in 27 sedinte de
plen , din care 12 ordinare si 17 extraordinare, adoptând, conform atribuţiilor
care-i revin potrivit O.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, 293 de hotărâri
ce au vizat diverse domenii de activitate.
Ordinea de zi a acestora a fost adusă la cunoștință publică prin afisarea pe
site – ul propriu al consiliului județean .
Incepand cu luna martie 2020 toate ședintele de plen cât și cele ale
comisiilor de specialitate s –au desfășurat online, excepție făcând ședința de
constituire a consiliului județean.
In cele 27 ședinte ale consiliului județean au fost analizate și dezbătute 293
proiecte de hotărâre, la care au avut initiativa legislativa președintele consiliului
județean .

Toate aceste proiecte de hotărâri au fost publicate pe site- ul consiliului
județean și o parte au fost afișate la sediul instituției.
Au fost întocmite procese - verbale de desfasurare a celor 27 sedinte din anul
2020 si au fost publicate pe site- ul Consiliului Judeteam Arges .
Legea privind transparența decizională prevede obligativitatea autoritaților
administrației publice de a transmite proiectele de acte normative adoptate către cei
care le solicita in scris. In acest sens s-a raspuns la cinci solicitari.
Pentru proiectele de hotarare cu caracter normativ au fost afisate pe site –ul
institutiei anunturi pentru consultarea cetatenilor, organizandu –se o singura
dezbatere publica la initiativa Consiliului Județean Argeș, respectiv Programul
județean de transport persoane cu valabilitate 01.01.2022 – 31.12. 2031 .
Din cele 293 hotarari adoptate de catre Consiliul Județean Argeș, niciuna nu
a fost atacată la instanța de contencios administrativ de către Institutia Prefectului
- judetul Arges in exercitarea controlului de legalitate .
Consilul Județean Argeș va acționa în continuare pentru informarea și
consultarea cetățenilor și asociațiilor legal constituite printr-o publicitate sporită
încât acestea să participe la procesul de luare a deciziilor de către autoritatea
publică județeana într-o masura mai mare decât s-a făcut până în prezent.
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