Raport de activitate privind aplicarea Legii 52/2003,
privind transparenţa decizională la nivelul Primăriei Municipiului Ploieşti
şi al Consiliului Local al Municipiului Ploieşti
pentru anul 2005
Având în vedere prevederile L 52/2003 privind transparenţa decizională la nivelul
administraţiei publice locale, Primăria Municipiului Ploieşti are desemnată o
persoană care se ocupă cu aplicare L52/2003 şi care este responsabilă de
legătura cu societatea civilă şi cu comunitatea locală. Această persoană este
şeful Biroului Comunicare, Promovare din cadrul Direcţiei de Integrare
Europeană şi Relaţii Externe a primăriei. În momentul de faţă această funcţie
este ocupată de Alina Mihaela Istrătescu. Aceasta are totodată în
responsabilitate şi aplicarea L 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de
interes public, fiind şi purtătorul de cuvânt al instituţiei.
În conformitate cu prevederile legislative, în anul 2005, au fost aduse la
cunoştinţa publică, prin intermediul paginii de internet (www.ploiesti.ro), prin
intermediul mass-media, dar şi prin publicaţia lunară editată de municipalitate în
5000 de exemplare şi distribuită gratuit, un număr de 244 de hotărâri de consiliu,
189 de proiecte, regulamente de funcţionare şi acte normative, 17 convocări şi
17 minute ale şedinţelor de consiliu local, precum şi 5 consultări publice.
Deoarece conducerea primăriei consideră implicarea cetăţenilor în viaţa
comunităţii o prioritate în dezvoltarea oraşului, pe parcursul anul 2005 au fost
organizate 5 dezbateri publice. Prin intermediul Direcţiei de Integrare Europeană
şi Relaţii Externe şi prin Biroul Comunicare, Promovare au fost organizate

întâlniri publice în care cetăţenii au putut să stabilească priorităţile oraşului
pentru anul 2006: dezbaterea publică privind oportunitatea construirii unui
super-market în zona Piaţa Anton, dezbaterea privind concesionarea unei
suprafeţe de teren în zona Gării de Sud – str. Jianu, consultarea publică
privind implementarea programului Civitas în zona centrală a oraşului,
consultarea publică privind programul de investiţii pentru perioada 20062007 şi consultarea publică privind bugetul municipalităţii pentru anul 2006.
Pe parcursul anului 2005 toate şedinţele de consiliu local au fost publice,
numărul participanţilor variind fiind în medie de 300 de participanţi.

