RAPORT
PRIVIND ASIGURAREA TRANSPARENŢEI
PROCESULUI DECIZIONAL
Consiliul raional Anenii Noi pe parcursul anului 2020 s-a întrunit în 4
ședințe ordinare și 2 extraordinare. Problemele propuse spre examinare au
fost discutate în cadrul 30 ședințe ale comisiilor de specialitate.
Situația epidemiologică actuală a impus niște condiții specifice, care au
generat introducerea unor modificări în Regulamentul de activitate a
Consiliului raional. Regulamentul a fost completat cu o procedură nouă de
organizare a ședințelor consiliului online.
În cadrul ședințelor convocate de către președintele raionului în baza
prevederilor legii privind administrația publică locală au fost supuse
examinării 115 proiecte de decizii în deferite domenii de activitate care reiese
din competențele funcționale reglementate de legea menționată supra. Ca
rezultat al examinării au fost adoptate 111 acte administrative.
Pentru 4 din proiectele propuse nu s-a emis act administrativ din mov
că 2 proiecte nu au acumulat numărul necesar de voturi (Regulament
stramoșasca, contract Baciu ) 2 au fost respinse ( Casarea cultura,
împuternicirea vicepresedinți).
Despre executarea deciziilor din legislatura 2019 – 2023 este
posibilitatea de a face cunoștință de pe pagina oficială a Consiliului raional.
La pregătirea ședințelor CR s-au respectat procedurile prevăzute de
Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală și Regulamentul de
organizare și funcționare a Consiliului raional, care au dat posibilitatea
consilierilor raionali să exprime opinii și argumente ori amendamente în
legătură cu proiectele supuse dezbaterii. Ca urmare a tuturor acestor
activități și acțiuni întreprinse, majoritatea deciziilor adoptate în perioada de
referință au fost executate.
Cu referire la subiectul transparenței decizionale pot menționa că toate
proiectele de decizii prin intermediul paginii oficiale a consiliului și paginii
facebook sunt supuse examinării publice, cu posibilitatea adresării
propunerilor la proiecte anexate. Implicarea societății civile lasă do dorit.
Pe parcursul anului 2020 în adresa Consiliului au parvenit 5 notificări
din partea oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat cu presupusele
abateri legale la emiterea 1 deciziei și 4 dispoziții. Toate notificările au fost
respinse actele fiind considerate legale.

