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D I S P O Z I Ţ I E

nr.

Cu privire la transparenţa în procesul decizional

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 
28.12.2006, art.17, 29 şi 32, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.239-XVI din 13 
noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional nr.105, din 12.06.2014, în scopul 
asigurării transparenţei procesului decizional organizat în instituţie,

l.Se pune în sarcină persoanelor responsabile pentru elaborarea proiectelor de decizii din 
cadrul Primăriei or. Orhei, întreprinderilor Municipale şi SA „Apă Canal” Orhei:

- să plaseze în termen de 15 zile lucrătoare pe pagina web oficială a Primăriei Orhei 
anunţul despre iniţierea elaborării deciziei, cu expedierea lui imediată, prin intermediul poştei 
electronice, părţilor interesate şi afişarea pe panoul informaţional de la etajul I al sediului 
Primăriei;

- să publice obligatoriu pe pagina web oficială a Primăriei Orhei şi pe panoul 
informaţional de la etajul I, proiectele de decizii şi materialele aferente acestora, care se vor afla 
acolo cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandaţiilor;

- să indice în anunţ şi în proiecul de decizie datele de contact ale persoanei responsabile 
de elaborarea proiectului, recepţionarea şi examinarea recomandărilor - numele, prenumele, 
numărul de telefon, adresa electronică;

- să recepţioneze, să examineze recomandările parvenite şi să întocmească sinteza lor cu 
plasarea ei pe pagina web oficială a Primăriei;

- să întocmescă dosarul privind elaborarea proiectului de decizie care va conţine şi 
sinteza recomandărilor ;

- să transmită secretarului Consiliului orăşenesc proiectul de decizie, împreună cu 
materialele respective şi sinteza recomandărilor;

- să plaseze pe pagina web oficială a Primăriei Orhei anunţul privind retragerea unui 
proiect de decizie din procesul de elaborare, indicînd motivul.

2. Se pune în sarcină secretarului Consiliului orăşenesc Orhei să întocmească anual şi să 
aducă la cunoştinţa publicului rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional 
organizat în Primăria oraşului Orhei.

3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa perso£.nelox..vizate sub semnătură pentru 
executare.

Primarul oraşului Orhei Vitalie Colun
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