
APROB
lui Basarabeasca

tr PU$CARI

privind asigurarea trans
in Consiliul raional qi subdiviziunile subordonate Consiliului raional

intru implementarea Legii w.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenla in procesul
decizional qi a Hotdrdrii Guvernului nr.96 din16 februarie 2010 "Cu privire la acfiunile de
implementare a Legii nt.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenla in procesul d,ecizional,'
au fost realizate urmdtoarele:

a) in scopul asigurdrii informdrii cetd{enilor, asocia}iilor constituite in corespundere cu legea,
a altor pd4i interesate in procesul decizional din cadrul Consiliului raional 

-Basarabeasru, 
p"

parcursul anului 2019, au fost realizate urmdtoarele activitdli:

- au fost efectuate modificdri in pagina oficiald a Consiliului raional in scopul inbunitdfirii
continutului.

- au fost diseminate informatii prin plasarea pe pagina web oficial6 a Consiliului raional
www.b?sarabeaspa,r:nd a proiectelor de decizii, programelor teritoriale in anumite domenii
de activitate in scopul informdrii publicului gi a altor pdrfi interesate despre initierea
elabordrii deciziilor qi pentru stimularea participdrii active a acestora la procesul decizional;

- au fost examinate proiectele de decizii in cadrul celor 5 gedinte a comisiilor consultative
de specialitate;

- au fost convocate 3 qedinle publice ale Consiliului raional Basarabeasca;

- au fost organizate Si desfbqurate 3 qedinle publice a Consiliului raional Basarabeasca;

- inforrnarea publicului referitor la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe pagina
web www.basarabeasca.md,

b) Datele despre transparenfa in procesul decizional sunt prezentatein anexd

Anexd
Date despre transparen{a in procesul

decizional in anul 2019

Valoarea indicatorilor
34 proiecte de decizii

iliului raional;
138 dispozilii al

intelui raionului

intelui raionului c

Denumirea indicatorilor
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. Numirul proiectelor de decizii consultate (din numlrul de
i adontate

Numirul deciziilor adoptate in regim de urgenfi cu
rea alineatului 2 din articolul 14 din Legea nr.239 -

;4. Numlrul intrunirilor consultative (audieri publice,
jdezbateri, qedinfe ale comisiilor consultative de specialitate
letc.) desflgurate de autoritatea administra{iei p.tlli.e locale
l

dezbateri publice c
iciparea cetdtenilor;

5 gedinJe ale comisiil
Itative

ialitate de dezbatere
iectelor de decizii

i5. Numrrut t;rficipilii6ii; 
"

inublice, dezbateri, qedinfe ale comisiilor consultative de
lspecialitate etc.) desflqurate de autor itatea administrafiei
puhl*p-lqs4e
i
I

i6. Numirul recomandlrilor
j
,1

acceptate

ntru neres rea Legii nr.239 - XVI din 13.11.2008
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: 7 .2. contestate in instanla de.iudecatd

19. Numirul sanc{iunilor aplicate pentru.incAtcarea iegii
inr.239- XVI din 13.11.2008

Noti: in perioada 25 septembrie 20IB - I5 noiembrie 20Ig Consiliul raional
Basarabeasca afost dizolvat de drept tnainte de expirarea termenului ca urmcffe

Gheorghe LIVITCHI
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