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Numele instituliei :prumArua coMUNEt MoAc$A

INDICATORI cod RASPY/VS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
l.Numdrul proiectelor de acte normative

adoptate in 2018

A1 15 acte normative cu
aplicabilitate generali

60 hotdriri ale
Consiliului local

2.Num5rul proiectelor de acte normative care au
fost anuntate in mod public
Dintre acestea, au fost anun{ate in mod public;

15A2

a. pe site-ul propriu A2 1 '15

b. prin afisare la sediul propriu 422 15
c. prin mass-media 423 15

3.Numdrul de cereri primite pentru furnizarea
de informatii referitoare la proiecte de acte A3 nu este cazul
normative
Din care, solicitate de:

a. persgane fizice A3 1 nu este cazul
b. asocia[iide afaceri sau alte asociatii

legal constituite
A3_2 nu este cazul

4. Numdrul proiectelor transmise persoanelor fizice
care au depus o cerere pentru primirea informatiilor
referitoare la proiectul de act normativ

nu este cazulA4

5. Numiirul proiectelor transmise asocia(iilor de A5
___Cfsceri gi altor asoc tuite
6 Numdrul persoanelor responsabile pentru relalia A6
cu societatea civild care au fost desemnate

I

0

7 Numarul total al recomanddrilor primite A7 0
8 Numarul total al recomanddrilor incluse in A8

proiectele de acte normative
0

9. Numdrul int6lnirilor organizate la cererea A9 nu este cazul
asocia[iilor legal constitu ite
l0.Numdrul proiectelor de acte normative
adoptate in anul 2018 fdrd a fi obligatorie dezbaterea

publici a acestora (au fost adoptate in proceduri de A10 nu este cazul
urgentd sau con[in informa[ii care le excepteazd
de la aplicarea Legii nr.5212003, conform art. 5)

B. Procesul de luare a deciziilor
l.Numarul total al gedin[elor publice
(stabllite de institutiile publice)

14B1

2.Numdrul $edintelor publice anuntate prin:
a. afigare la sediul propriu 82 1 14
b. publicare pe site-ul propriu B2_2 14
c. mass-media 823



3.Numdrul estimat al persoanelor care au
particrpat efectiv la qedin[ele publrce B3 aprox. 10

4.Numdrul gedintelor publice desfdgurate in
prezenla mass-media B4 0

5.Numdrul total al observa[iilor gi recomanddrilor
exprimate in cadrul gedintelor publice B5 1

6.Numirul total al recomanddrilor incluse in
deciziile luate B6 1

T.Numdrul Sedintelor care nu au fost publice, cu motiva{ia restrictiondrii accesului
a. informatii exceptate 87 _1 0
b vot secret 87_2 0
c.alte motive (care ?) B7_3 0

S.Numdrul total al proceselor verbale (minuta)
gedintelor publice B8 14

9.Num5rul proceselor verbale(minuta) fdcute
publice B9 14

C. Cazurile in care autoritatea publici a fost actionati in iustitie in 2018
1. Numdrul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transprarenta

decizionalS intentate administratiei publice
a. rezolvate favorabil reclamantului c1_1 0
b. respinse c1 2 0
c. in curs de solu{ionare c1_3 0
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lLaport anual de activitate privind aplicarea Legii nr.5212003 de citre
Primlria Comunei Moacqa

Perioada de raporlare: 0l ianuarie 2018 - 31 decernbrie 2018

inbaza prevederilor art. 13 din Legea nr. 5212003 privind transparenla
decizionald in administrafia public6, republicatS, autoritAlile publice sunt
obligate sd intocmeascd qi sE facl public un raport anual de activitate privind
imp lementar ea transparenfei decizionale.

In conformitate cu prevederile alin. (1) qi alin. (2) al art.31 din
Constitufia Rom6niei, precum Ei a prevederilor Legii nr. 5212003 privind
transparenla decizionalS in administrafia public6, republicati, respect6nd
principiile: informarea in prealabil, din oficiu a persoanelor asupra
problemelor de interes public care urrneazd, sd fie dezbdtute de autoritAtile
administrafiei publice, precum qi asupra proiectelor normative, consultarea
cetdfenilor qi a asociafilor legal constituite la iniliativa autoritdlilor publice in
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, Prim[ria Comunei
Moacqa a informat din oficiu in prealabil opinia publicd asupra elabordrii
actelor normative, care urmau sd fie dezbdtute in cadrul gedinlelor Consiliului
local al comunei MoacEa, dupd cum urmeaz6:

l. Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,Pensiune agroturisticd,, Comuna Moacqa, judelul Covasna qi Regulamentul
Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal.

2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului local general al
comunei Moacqa pe total qi pe secfiunile de funclionare Ei de dezvoltare,
precum qi aprobarea Programului de investi{ii pe anul 2018.

3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Palnului Urbaistic Zonal,,Teren
de sport polivalent cu instalalie de iluminat noctumd in satul Moacqa, comuna
Moacsa, jude(ul Covasna,, situat in intravilanul localitAlii Moacqa.

4. Proiect de hotir6re pentru aprobarea completSrii Contractului de

asociere, a Actului constitutiv qi a Statutului Asociafiei de dezvoltare
intercomunitard "Sistem Integrat de Management al Deqeurilor in judeful
Covasna".
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5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
infrastructurii de apd potabilA gi de canali zare menaiera in jude{ul Covasna
pentru perioada 2018-2027 .

6. Proiect de hotir6re privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,Depozit,, comuna Moacqa, judelul covasna qi Regulamentul Local de
Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal.
7 ' Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zonf
de locuintte P+M2,, comuna Moacga, judelul covasna Ei Regulamentul Local
de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal.

8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea unor studii, precum qi a
proiectului Actului adilional nr. I la Contractul de delegarl a gestiunii
serviciului de transfer, tratare ;i depozitare deqeuri in judepl Covasna nr.
128128.04.2017, incheiar intre judepr covasna qi societatea s.c. ECo
BIHOR S.R.L.

9. Proiect de hotdr6re privind modificarea gi completarea Contractului de
delegare nr. 412009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitdlilor
membre ale Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru serviciile publice
de salubrizare a localitdfilor ,,ECo sEpsl", incheiat cu S.c. TEGA s.A.
Sf6ntu Gheorghe.

10. Proiect de hotdr6re privind mandatarea reprezentantului Comunei
Moacga in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
,,AQUACOV" pentru aprobarea modificdrii pre{ului/tarifului serviciului
public de alimentare cu apd potabild gi de canalizare practicat de operatorul
regional Gospoddrie Comunali S.A.

I 1. Proiect de hotSrdre privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale
pe anul 2019.

12. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale la nivelul comunei Moacqa pentru perioada 20 1 8 - 2020.

13' Proiect de hotdrAre privind aprobarea Regulamentului de
organizare qi func(ionare al Compartimentului de asisten6 social d, organizat la
nivelul comunei Moacqa, judepl Covasna.

14. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului de ac(iuni sau de
lucrdri de interes local pentru repartizarea orelor de muncd pentru
beneficiarii de ajutor social din comuna Moacga pentru anul 2019.

15 Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de gospod6rie al
comunei MoacEa pe anul 2019.

Cele 15 proiecte de hotdrdre inifiate de cdtre autoritatea locald s-au
publicat cu respectarea procedurilor prevdzute de legisla{ia in materie, au fost
postate pe site-ul instituliei, publicate in cotidianul "Mesagerul de Covasna,,
qi "Sz6kelyhirmond6", au fost afiqat e pe avizierul instituliei.

Pe marginea celor patru proiecte administrative cu caracter normativ nu s-
au depus recomandiri, opinii, sugestii, nu s-a solicitat organizarea dezbaterii
publice.

Nu s-au depus cereri pentru transmiterea proiectelor de acte normative nici
din partea persoanelor frzice, nici din partea asocialiilor de afaceri sau



asOciatii legal constituite. La qedinfele publice ale consiliului local au
participat aprox. 10 cetdfeni ale comunitdrii locale..

Primdria Cornunei Moac;a in anul 2018 nu a fost aclionatd in justilie
pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 5212003.
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