
Raport de activitate privind aplicarea Legii 52/2003,  
privind transparenţa decizională la nivelul Primăriei Municipiului Ploieşti 

 şi al Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 
 

În conformitate cu prevederile legislaţiei 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 Ionescu. 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. 
 
Pe parcursul  anului 2004, Biroul Comunicare, Promovare  a publicat în presa 
locală, dar şi pe pagina de internet a primăriei (www.ploieşti.ro) 243 de hotărâri 
de consiliu, 95 de proiecte, regulamente de funcţionare şi  acte normative, 8 
dispoziţii, 16 convocări şi 16 minute ale şedinţelor de consiliu local, precum şi 7 
consultări publice. 
 
Ca şi în anii precedenţi, pentru buna derulare a circuitului informaţional 
dintre municipalitate şi cetăţeni, Biroul Comunicare, Promovare  a organizat 
întâlniri publice în care cetăţenii au putut să  stabilească priorităţile oraşului 
pentru anul 2005.  
 
Cel mai important eveniment de acest gen, axat pe stabilirea bugetului 
pentru 2005, a fost organizat în luna decembrie 2004 prin intermediul  unui 
parteneriat derulat cu programul GRASP, finanţat de Agenţia Naţională 
pentru Dezvoltare a Statelor Unite – USAID-.  
 
În acest sens,  au fost tipărite 2000 de pliante care conţineau  o sinteză a  
bugetului structurată de municipalitate, precum şi 2000 de chestionare prin 
care ploieştenii au fost rugaţi să stabilească domeniile de interes, unde ar 
trebui cheltuiţi mai mulţi bani, dar şi sectoarele de unde ar trebui economisiţi 
bani. Prin această consultare cetăţenească Primăria a putut afla care sunt 
priorităţile ploieştenilor şi, în funcţie de rezultatele sondajului,   s-a conturat 
ulterior bugetul municipiului Ploieşti pentru anul 2005.  
 
Pe parcursul anului 2004 toate şedinţele de consiliu local au fost publice, 
numărul participanţilor variind de la o şedinţă la alta – în jur de 250 de 
participanţi.  
 
 


