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ANEXA NR. 1 

RAPORT DE EVALUARE 

A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2021 

PRIMARIA COMUNEI TEACA 

INDICATORI cod 
I A. Procesul de claborare a actelor nonnative 
I 

1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate Al 
2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost anuntatc in mod public A2 
I Dintre acestea, au fost anuntate 111 mod public: 

a. pe site-ul propriu A2 1 
b. prin afisare la sediul propriu A2 2 

c. prin mass-media A2 3 
3. Numarul de cereri primite pentru furni zarea de informatii referitoare la A3 
proiecte de actc normative 
I Din care, solicitate de: 

a. persoane fi ;.i: icc A3 1 
b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal constituite A3 2 

3.1 Numarul asociatiilor, fundatiilor ~I federatiilor interesate luate in A3.l 
eviden(a conf. art. 52 din O.G. nr. 26/2000 
4. Nurnarul proiectelor transmise persoanelor fi zice care au depus o cerere A4 
pentru primirea informatiilor referitoare la proiectul de act normativ 
5. Numarul proiectelor transmise asociatiilor de afaceri ~i altor asociatii legal AS 
constituite 
6. Nurnarul persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civila care A6 
au Cost descmnate 
7. Numarul total al recornandarilor primite A7 
7.1 Dintre acestca, care este ponderea recomandarilor primite in format A7 1 -
electronic/on-line 
8. Numarul total al recomandarilor incluse 111 proiectele de acte normative AB 
8.1 Nurnarul proicctelor de acte normative pentru care au fost acccptate AB 1 -
recomandari 
8.2 Numarul proiectelor de acte nonnative pentru care IHI a fost acceptata A8 2 -
nicio recomandare 
9. Numarul intc11nirilor organizate la cererea asociatiilor legal constituite A9 
10. Numarul proiectelor de acte nonnative adoptate 111 a1Htl 2020 fara a fi AlO 
obligatorie consultarea publica a acestora (au fost adoptatc 111 procedura de 
urgen\a sau contin informatii care le cxcepteaza de la aplicarea legii nr. 
52/2003, conform art. 6) 
I B. Procesul de luare a deciziilor 
I 

1. Nurnarul total al ~edin\elor publice organizatc pc marginea proiectelor de Bl 
acte normative (stabilite de institutiile publice) 
I 2. Nurnarul ~edintelor publice anuntate prin: 
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La nivel local 
27 
27 

27 
27 
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-
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0 
-
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-

-
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La nivel local 
0 

a. afi~are la sediul pro1xiu 82 1 lo 


