
Anexd
la decizia Consiliului municiPal
nr. 8/18 din 08 decembrte 2017

Regulile interne
cu privire la procedurile de consultare cu societatea civild

in procesul decizional in cadrul Primlriei Zubresti

1. Regulile interne cu privre la procedurile de consultare cu societatea civild in

proce-ul decizional in cadrul primdriei Zubreqti (in continuare - reguli interne)

sunt elaborate in vederea executdrii Legii nr.239-XYI din 13 noiembrie 2008

privind transparenla in procesul decisional,cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare qi Hotdririi Guvernului nr,967 din 09 august 2016 "Cu privire la

mecanismul de consultare publicd in societatea civild in procesul decizional".

2. Regulile interne stabilesc procedurile de elaborare, informare, consultare,

participare gi adoptafe adeciziilor in cadrui Primdriei ZubreEti.

3 Prevederile regulilor interne nu se extend asupra procesului de elabotare a

deciziilor qi de desfbEurare a qedinlelor consiliului local la carc sint examinate

informalii oficiale cu accesibilitate limitatd in condiliile legii '
II. Informarea in procesul decizional

4. Informarea privind procesul decizional se face pe calea informdrii generale,

pentru un public larg nedefinit qi pe calea informdrii direclionate, pentru pdrfi

interesate definite, sau alte p64i interesate care au solicitat in scri.s informarea.

5. Informarea generalS qi cea direclionatd sint obligatorii in cazul anunldrii

despre inilierea elabordrii proiectului de dectzie qi organrzarea tuturor

consultdrilor publice.
6. Informarea generalS privind procesul decizional se efectueazd prin publicarea

obligatorie a informaliei pe pagina web oficiald www.primzubresti.md, pe

portalul www. particip. gov. md intr-nu spaliu accesibl publicului.

7. tnfo.-area direclionatd se efectueazd prin transmiterea informaliei privind

procesul decizional prin intermediul poqtei electronice sau expedierea scrisorilor

la adresa pdrlilor interesate sau cea indicatd de solicitant.
8. Informarea publicului cu privire la inilierea elabordrii proiectului de decizie se

realizeazd cu cel pulin 15 ztle lucrdtoare inainte de consultarca proiectului de

decizie de cdtre funclionarul -autor.

Autoritatea publicd locald pregdteqte listd generald a p6(ilor interesate,

intocmitb la iniliativa funclionarilor, subdiviziunilor subordonate precum qi la

propunerea p64i1or interesate care vor fi informate prioritar despre procesul

decizional.



in contextul consultdrilor publice pbr{i interesate pot fi:
a) cetSlenii
b) sectorul asociativ,, organiz{ii neguvernamentale, constituite in conrespundere
cu legislalia
c) institulii educlionale qi de culturd
d) grupuri de iniliativd
e) partide qi alte organizatii social-politice
f) reprezentali ai mediului de afaceri
g) mass-media
10. ttr scopul facilitarii accesului p6(ilor interesate Ia informalia privind
procesul de elaborare gi adoptare a proiectelor de decizii in cadrul Primdriei pe
pagina web oficiall a fost creat Compurtimentul "Trunsparenla decizionald"
unde va fi plasatd informa\ia cu privire la:
1) actele legislative qi normative ce regementeazd transparenla in procesul
decisional, regulile interne privind procedurile de informare, consultare gi
participare in procesul decisional;
2) informalia privind numele, prenumele, funclia Ei numdrul de contact al
persoanei responsabile de procesul decizional in cadful Prim6riei;
3) programele trimestrialelanuale de elaborare a proiectelor de decizti, cu
indicarea proiectelor eare urmeazd a fi supuse obligatoriu consult6rii publice;
4) anunlurile privind inijierea elaborarii deciziei;
5) anunlurile privind retragerea unui proiect din procesul de elaborare ;
6) anunlurile privind organizarea aonsultdrilor publice; ,
7) proiectele de decizii gi materialele aferente acestora;
8) rcntltatele consultdrilor publice (procese-verbale ale intrunirilor publice
consultative, sinteza recomanddrilor, etc.);
9) raportul anual privind transparenta in procesul decisional
1 0) deciziile aprobate;
1 1) dspoziliile primarului caracter normativ emise.
11. Consultarea publici in cadrul procesului decizional este iniliatb qi
desfrguratd de cdtre funclionarul -autor, cu anunlarea secretarului Consiliului
sdtesc, despre fiecare decrzie in parte.
12. Informalia despre organizarea consultdrilor publice privind proiectul de
decizie va fi prezentatd de cdtre funclionarul autor in forma unui anun!, insolit
de proiectul de decizie gi materialele aferente acestuia (note informative, studii
analitice, tabele, anexe, alte materiale care au stat la baza elabordrii proiectului
de decizie) specialistulului relalii cu publicul care va plasa informalia pe pagina
web oficiaI6 a Primdriei .

III. Obliga{iile pirfilor responsabile de procesul decizional

13. Coordonatorul procesului de consultare publicd in procesul decizional
(secretarul Consiliului sdtesc) este obligat:



- sd monitorizeze respectarea cerinJelor de asigurare a transparenlei in procesul
de elaborare qi adoptare a proiectelor de decrzir;
- sd intocmeascd, planurile trimestriale ale proiectelor de decizii, ce urmeazd, a fr
elaborate in trimestrul respectiv de gestiune, cu plasarea ulterioard a acestora pe
pagina web oficiald a primdriei;
- sd intocmeascd raportul anual privind transparenla procesului decizional gi sd-l
prezinte Cancelariei de Stat, cu plasarea ulterioari a acestuia pe pagina web
oficiald;
- sd asigureplasarea pe pagina web oficiald a deciziilor adoptate
14. Funclionarul responsabil de elaborare/consilierul -autor al proiectului de
decizie:.
- va prezenta secretarului Consiliului sdtesc lista pb(ilor interesate care pot fi
consultate in cazul elabordrii proiectului de decizie;
- va identifica in baza listei generale a pdrlilor interesate aprobatl, de primarul
satului, pdrfile interesate relevante care vor fi consultate in cazul fiec5rui proiect
de decizie, in funclie de obiectul gi sfera de aplicare a proiectului;
- va intocmi, in fiecare trimestru a anului de gestionare, lista proiectelor de
decizii, ce urmeazd a fi elaborate in trimestrul rbspectiv care o va prezenta
secretarului Consiliului ;
- va informa pd4ile interesate despre inilierea elabordrii proiectului de decizie;
- va informa pdrlile interesate despre organizarea consultirii publice;
- va organtza qi desfdqura proceduri de consultare publicd privind proiectele de
decrzii; '
- va intocmi procesul-verbal privind consultarea publicd a pitfiilor interesate qi
v a r e dacta sinteza re co m anddri 1 or pr ezentate ;
- va intocmi dosarul privind elaborarea proiectului de decizie" care va con{ine
procesele-verbale privind consultarea pbrtilor interesate, recomanddrile
parvenite gi sinteza acestora;

va informa pirlile interesate despre rezultatele consultdrii;
va intocmi qi va prezinta secretarului Consiului in termen de pind la 10 ianuarie
a anului urmdtor anului de referinld, informalia necesard pentru intocmirea
raportului anual privind transparenla in procesul decizional.

IV. Consultirile publice

15. Informalia despre organizarea consultdrilor publice privind proiectul de
decizie este prezentatd, in forma unui anun! (anexa ff.1).
Conform pct.18 din HG nr.96712016, anun{ul privind organizarea consultdrilor
publice este insolit de proiectul deciziei gi de materialele aferente acestuia (note
informative, alte mateiriale care au stat la baza elabordrii proiectului de decizie).
Anunlul va include obligatoriu:



- argumentarea necesitSlii de a adopta decrzia;
- data plasdrii anunlului;
- termenul-limitd de prezentare a recomandirilor;
- modalitatea prin care pdrfile interesate pot avea acaes la proiectul de decizie;
- modalitatea consultdrilor publice;
- modalitatea in care p6r[ile interesate pot prezenta sau expedia recomanddri;
- numele qi datele de contact (numdrul de telefon, adresa poqtei electronice
adresa poqtalS) ale persoanelor responsabile de receplionarea qi examinarea
recomanddrilor referitoare la proiectul de decizie supus consultbrii.
16. Anunful privind organizarca consultdrilor publice qi materialele aferente sint
facute publice cu cel pulin 15 zile lucrdtoare inainte de definitivarca actulu i
administrativ, prin af,rgarea in locuri publice Ei plasarea pe pagina web oficiald a
Primiriei.
17. Anunlul privind organizarea consultdrilor publice poate fi retras de pe pagina
web oficialS doar dupi ce va fi plasat un alt anun! despre retragerea proiectului
de decizie supus procedurilor de consultare public6, indicind motivul.
18. Pentru desfbqurarea procesului de consultgre publicd pot fi aplicate
urmdtoarele modalitlli, care vor fi utilizate separat sau cumulativ:
l) solicitarea opiniilor societdlii civile, experlilor, asocialiilor profesionale,
mediului academic-informarea generalS a publicului larg nedefinit despre
inilierea qi supunerea consultdrilor proiectului de decizie. Recomanddrile sint
receplionate in scris prin intermediul scrisorilor expediate pe adresa autoritdlii
publice, a poqtei electronice, opliunilor tehnice de transmitere a comentariilor de
pe pagina web, altor op{iuni tehnice;
2) instituirea grupurilor de lucru perrnanente - sint create la iniliativa autoritdlii
publice in scopul inilierii qi menlinerii unui dialog cons-tant pe parcursul
procesului decizional;
3) instituirea grupurilor de lucru ad-hoc - sint create la iniliativa autoritdlii
publice sau a unei pdrli interesate in scopul discutbrii proiectului de decizie
supus consultdrii, oblinerii de consens in aspecte contradictorii;
4) organizarea dezbaterilor publice - intrunire a reprezentanlilor autoritdlii
publice qi pdrlilor interesate pentru exprimarea intr-un cadru organizat a
viziunilor privind proiectul dectziei, care se fundamenteazdpe
- intocmirea unei ordine de zi, cunoscutd in prealabil de cdtre participanlii la
dezbatert;
- intervenfia participanlilor in cadrul dezbaterilor conform ordinii de zi;
Anun{ul despre desfdqurarea dezbaterilor publice, care conline data, locul qi
ordinea de zi propusd, se aduce la cunoqtinla pdrlilor interesate, de regu16, cu cel
pu{in 3 zile lucrdtoare inainte de data desfr;urdrri dezbaterilor;
5) desfiqurarea audierilor publice - intrunire bine sistematizatd a autoritdlii
publice qi a pdrlilor interesate pentru organizarea disculiilor pe marginea
proiectului de decizie elaborate, prin inscrierea prealabilS a vorbitorilor, qi dupd
caz, prezentarea succintd in formd scrisb a recomanddrilor, unde autoritatea



public6, prezintd tema discufiei, adreseazd, dupd caz, intrebdri qi ia act de
recomanddrile Ei opiniile participanlilor la audieri, fard a-Ei exprima pozilia falFt
de recomanddrile gi opiniile expuse.
Audierile publice sint organtzate de o comisie de lucru, desemnatd de cdtre
primar, care stabileqte regulile de organizare qi desfbqurare a discufiilor qi
ordinea vorbitorilor.
Anunful despre desfrqurarea audierilor publice, in care se face referinld la data,
locul Ei subiectele discufiilor, se face public, de regul6, cu cel pulin 3 zile
lucrdtoare inainte de data stabilitb.
6) realizarea sondajelor publice - o procedurd sociologicd de consultare a
opiniei cetdlenilor, menitd sd identifice atitudinea acestora fa!d, de intenliile sau
acliunile planificate ale autoritdfii publice, stabilite prin proiectele de decizii
elaborate.
Pentru desfbgurarea sondajului sociologic autoritatea publicd propune un gir de
intrebdri tematice privind subiectul supus consultirii, incluse intr-un chestionar.
19. Consultdrilor publice vor fi supuse proiectele de decizii normative care pot
avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viald qi drepturile
omului, asupra culturii, sdndtalii qi protecliei sociale, asupra serviciilor publice).
20. Recomanddrile verbale sint reflecte in procese -verbale intocmite de
funclionarul -autor, iar cele scrise sau in formd electronica se inregistreazd in
registrul de intrare a Primdriei.
2I. Termenul de prezentare a recomanddrilor asupra proiectelor de decizli va
constitui cel pulin 10 zIIe lucrdtoare de la data mediatizdrii anunlului referitor la
inilierea elabordrii deciziei sau de Ia data mediatizdrii anunlului privind
or ganizarea c onsultirilor publi ce.
22. Dac6. in termenul stabilit pd(ile interesate nu au prezentat recomanddri,
proiectul de decizie se considerd consultat public fbrd recomanddri.
23. Funclionarul-autor analizeazd, toate recomanddrile pirlilor interesate
parvenite pe parcursul desfbqurSrii consultdrii publice a proiectului de decizie in
comun cu alte subdiviziuni institulionale, dupi caz, qi decide asupra acceptdrii
sau respingerii fiecdrei recomanddri in parte, sistematizindu-le intr-o sintezd
intocmitd in forma unui tablel (anexa nr.2) gi urmeazd sd conlind:
1 ) recomandarea receplionatS;
2) autorul recomanddrii;
3) pozilia funclionarului-autor privind deciderea acceptdrii sau respingerii
fiecdrei recomanddrii in parte. In cazul unei decizii de respingere a
recomanddrilor, aceasta se argume nteazd" temeinic.
24. Stnteza recomanddrilor receplionate se plaseazd pe pagina web oficiald, a
Primdriei Ei/sau se afi;eazd pe panoul informativ.
25. Dupd ftnalizarea consultirii publice a proiectului de decizie funclionarul-
autor intocmeqte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, in care se
includ:
- anunlul de iniliere a elaborSrii deciziei;



- anunlul de organizare a consultdrii publice;
- proiectul de decizie;
- materialele aferente proiectutului de decizie (note informative qi alte
materiale);
- procesele-verbale ale intrunirilor de consultare public6;
- recomanddrile parvenite qi sinteza acestora.
Dosarul se pdstreazdin formd electronicd in cadrul subdiviziunii-autor.

V. Transparenfa procesului de adoptare a deciziilor

26. Deciziile cu character normativ aprobate de cdtre consiliul local gi supuse
consultdrii publice sunt fbcute publice in conformitate cu Legea nr.982-IV din
11 mai 2000 privind accesul la informa{ie gi prezentele Reguli.
27. $edinlele Consiliului sitesc in cadrul cbrora se examineazd gi se adoptS
deciziile sunt publice, cu exceplia cazurilor in care la qedinle sunt examinate sau
audiate informalii oficiale cu accesibilitate limitat5,, conform art.7 din Legea
privind accesul la informalie. Argumentarea desfdqurdrii gedinlelor inchise va fi
f6cutd public6.
28. Ordinea de zi a qedinlei consiliului sitesc, dala, ora qi locafia unde acesta va
avea loc, se afiqeazd in locuri publice Ei st plaseazd pe pagina web oficiall a
Primdriei, cu cel pu{in 3 zile lucrdtoare inainte de ziua qedinlei.
29. $edinle publice sunt desfEsurate, de regul6, in sala de qedinle a primdriei.
Participarea pdrlilor interesate se asigurd in limitele locurilor disponibile din sala
de qedinle qi in ordinea prioritard stabilitd de persoana care prezideazd qedinla,
in interesul fiecdrei p1t4i interesate fa\d de subiectele examinate in cadrul
qedinlei publice.
30. La qedinlele publice este asigurat accesul reprezentan{ilor mijloacelor de
informare in masd.
31. ModalitSlile de organizare gi participare la qedinlele publice in cadrul
Consiliului sdtesc sunt stabilite in Resulamentul de functionare si sunt aduse la
cunoqtinld participanlilor la gedinla, care sunt obliga[i sd le respecte.
32. Lucrdrile qedinlelor publice se transmit on- line.

VI. Raportul cu privire la transparenfa in procesul decizional

33. Primdria va intocmi qi va aduce la cunoEtinld publicd raporul anual privind
transparen{a in procesul decizional.
34. Raportul anual privind transparen{a in procesul decizional se elaboreazd de
coordonatorul procesului de consultare publicd (secretarul Consiliului sdtesc),
inbaza rapoartelor prezentate de funclionari qi va fi fbcut public nu mai tirziu de
sfirgitul lunii ianuarie al anului imediat urmbtor anului de referin{d.
35. Raportul conline urmdtoarea informalie:



1) numdrul deciziilor adoptate pe parcursul anului de referin{d - include numdrul
total de decizii adoptate atit ce au impact economic, social gi de mediu, cit qi
deciziile care nu cad sub incidenla Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008;
2) numdrul total al recomanddrilor receplionate in cadrul procesului decisional;
3) numdrul intrunirilor consultative, al dezbxerilor pubtice qi al qedinlelor
publice organizate;
4) numdrul cazurilor in care acliunile sau deciziile autoritdfii administraliei
publice locale de nivelul intii au fost contestate pentru nerespectarea Regulilor
inteme qi sancliunile aplicate pentru incillcarcaacestora.


