
Consiliul 
orăşenesc Orhei

22.04.2016

Cu privire la raportul anual 
privind transparenţa decizională

în conformitate cu art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr.436- 
XVI din 28.12.2006, art. 16 din Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 
13.11.2008. Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de 
elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu 
privire la acţiunile de implementare a Legii 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa 
decizională, în scopul asigurării informării multilaterale asupra procesului decizional din cadrul 
autorităţilor publice ale oraşului Orhei, examinînd informaţia prezentată de dna Ala 
BU RA COV SCHI, secretar al Consiliului orăşenesc Orhei,

CO NSILIUL ORĂŞENESC D E C I D E :

l.Se  ia act de Raportul pentru anul 2015 privind transparenţa în procesul decizional 
(anexa nr. 1 şi nr.2) .

2 .Se obligă participanţii la procesul decizional desfăşurat în autorităţile administraţiei 
publice ale oraşului Orhei să respecte cerinţele legal stabilite privind transparenţa în procesul 
decizional şi să le aplice în modul corespunzător, ţinînd cont de domeniul lor de aplicare.

3.Autorii proiectelor de decizii, care cad sub incidenţa procedurilor privind 
transparenţa decizională, vor prezenta în termenii şi modul stabilit materialele respective 
secretarului Consiliului orăşenesc pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului 
orăşenesc şi pregătirea raportului anual:

- proiectele de decizii cu raportul sau avizul primăriei;
- nota informativă la proiectul de decizie cu materialele aferente după caz ;
- sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultărilor publice;
- rapoartele anuale cu privire la transparenţa în procesul decizional.
4 .Se pune în sarcină d-nei Ala BURA COV SCHI, secretar al Consiliului orăşenesc 

Orhei, elaborarea şi publicarea Raportului anual privind transparenţa decizională nu mai tîrziu de 
sfirşitul trimestrului I al anului următor anului de referinţă.

5.Controlul asupra executării prezentei decizii revine Primarului oraşului Orhei şi 
Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Orhei.

Preşedintele şedinţei Lvgheni PISOV
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Contrasemnat: 
Secretar al
Consiliului orăşenesc iB U R A C O V S C H I


