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RA
privind asigurarea transpa decizional

in Consiliul raional gi subdiviziun
Basarabeasca in a

tntru implementarea Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparen{a in procesul
decizional qi a Hotdrdrii Guvemului nr.96 din 16 fbbruarie 2010 "Cu privire la acliunile de
implementare a Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenfa in procesul decizional"
au fost realizate urm6toarele:

a) in scopul asigurdrii informdrii cetdlenilor, asocia{iilor constituite in corespundere cu legea.
a altor pdrfi interesate in procesul decizional din cadrul Consiliului raional Basarabeasca. pe
parcursul anului 2021, au fost realizate unnltoarele activitdti:

- au fost efectuate modificdri in pagina oficiald a Consiliului raional in scopul
imbundtd{irii conf inr"rtului.

- au fost diseminate informafii prin plasarea pe pagina web oficiala a Consiliului raional
www.hrasqrabeasca.md a proiectelor de decizii, programelor teritoriale in anumite domenii

de activitate in scopul informdrii publicului gi a altor p64i interesate despre inilierea elabordrii
deciziilor gi pentru stimularea participdrii active a acestora la procesul decizional;

- au fost examinate proiectele de decizii in cadrul celor 6 comisii consultative de

specialitate;

- au fost convocate 6 gedin{e publice ale Corrsiliului raional Basarabeasca:

- all fost organizate qi desfbqurate 6 gedinfe publice a Consiliului raional Basarabeasca;

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

b) Datele despre transparen{a in procesul decizional sunt prezentate in anexd

Anexd
Date despre transparen{a in procesul

decizional in anul 2021

Denumirea in dicatorilor

jl. Numlrul actelor administrative elaborate in
iraportare

j

j 
. 
y-ato1rya indicatoiitor

i 53 proiecte de decizii ale

iConsiliului raional;
il07 dispozilii ale

de:nre;edintelui raionului cu
lcaracter nonnativ:

i 96 dispozilii ale.'.preqedintelui raionului cu

icaracter personal.

perioada



Numirul proiectelor de decizii consultate (din numdrul de

. Numlrul deciziilor adoptate in regim de urgen{i cu
rea alineatului 2 din articolul I4 din Legea nr.239 -

:4. Numdrul intrunirilor consultative (audieri publiceo
rdezbateri, Eedin{e ale comisiilor consultative de specialitate
;etc.) desfEqurate de autoritatea administra{iei publice locale

i5. Numlrut participan{ilor la intrunirile consulfative (audibri
:putrlice, dezbateri, qedinfe ale comisiilor consultative de
:specialitate etc.) desfrgurate de autoritatea administrafiei
ipublice locale

i

j6. Numirul recomandirilor

Contestaf ii/sancf iuni
7. Numlrul cazurilor in care ac{iunile sau deciziile autoritltii f
radministra{iei publice locale au fost contestate
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