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Privind accesul orasuluisinaialasedinteleConsiliuluiLocalsinaiasila
informatiile Publice

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorilor
In temeiul prevederilor Cod Administrativ art.129 al (2) a), art.135 al (4), art' 138 al

(1), (2) si (17)

HOTARASTE

Art.1. - Aproba crearea unui site al Consiiului Local Sinaia'

Art.2. - Aproba transmisiunea live a tuturor sedintelor Consiliului Local Sinaia pe site-ul nou

infiintat.

Art. 3. - Aproba publicarea pe pagina de internet a Primariei Sinaia si pe site-ul Consiliului Local

Sinaia a proiectului ordinii de zi a sedintelor Consiliului Local Sinaia

A,1, 4. - Aproba publicarea pe pagina de internet a Primariei Sinaia si pe site-ul Consliului Local

Sinaia a proceselor verbale aie sedintelor Consiliului Local Sinaia, dupa aprobarea acestora'

A,1. 5. - Aproba publicarea pe pagina de internet a Primariei Sinaia Sinaia si pe site-ul Consliului

Local Sinaia a licitatiilor publice organizate de Consiliului Local Sinaia'

Art. 6. - prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul orasului

Sinaia prin serviciile de specialitate.
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REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotarare privind accesul cetatenilor orasului sinaia la

sedintele Consiliului Local Sinaia si la informatiile publice

Avand in vedere ca:

In conformitate cu prevederile Codului Administrativ sedintele consiliilor

locale sunt Publice

Dreptul cetatenilor de a fi informati si de a participa la se-dintele

Consiliului Local iinuiu poate fi incalcat prin netransmiterea live a acestor

sedinte

Este absolut necesar ca toate activitatile Consiliului Local Sinaia sa fie

transParente

Tara noastra se confrunta cu epidemia virusului covid-19 lucru care a

dus la instituirea starii de urgenta sau de alerta pe tot teritoriul Romaniei

Se observa o crestere a numarului de persoane infectate cu coronavirus,

pe raza orasului Sinaia rata de infectare depasind 4 la 1000 de locuitori

In temeiul Prevederilor aft.129
(2) si (17) din Codul Administrativ,
privind accesul cetatenilor orasului
si Ia informatiile Publice.

al (2) a), aft.135 al (4), art. 138 al

supunem spre aprobare Hotararea
Sinaia la sedintele Consiliului Local

Consilieri locali

(1),

Sinaia

Octavian Birau Tiberiu Boghici Calin Milos



COMPARTIMENTUL JITRIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SI ADMINISTRATIE PUBLICA
Nr.34977 |L6.L2.2O2O

Raport de specialitate

la proiectul de hotdr6re privind accesul cetdtenilor oraqului Sinaia la qedintele Consiliului local qi la
informaliile publice, inregistrat la Prim6ria oraqului Sinaia sub nr. 33919109.122020

In urma analizeijuridice si administrative precizam:

1. Referitor la propunerea de a se crea un site al Consiliului Local Sinaia, vd facem cunoscut c6,
la nivelul oraqului Sinaia, exist6 site-ul oficial al Orasului Sinaia care are o secfiune dedicatI special
Consiliului Local al oraqului Sinaia, unde sunt publicate proiectele de hot6rdri, hotlrdrile Consiliului
Local, procesele verbale ale qedintelor, dispoziliile de convocare a qedintelor, anunfurile publice ale
gedinfelor, informatii prevazute de legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala qi alte documente
de interes public.
Av6nd in vedere cele expuse, consideram c6 scopul de a oferi acces cetafenilor oragului la informafiile
de interes public precum qi activitdfile desfasurate de Consiliului local este atins prin intermediul site-
ului existent.

2. Referitor la transmisiunea live a tuturor qedintelor Consiliului local pe noul site infiinfat, vE facem
cunoscut cd, in conformitate cu art. 138 alin.(l), lit.c) din OUG. nr. 5712019 privind Codul
administrativ, caracterul public al sedintelor consiliului local este dat de "posibilitatea cetI[enilor cu
domiciliul sau reqedinta in unitatea/subunitatea administrativ-teritorial6 respectivd de a asista la
gedinfele consiliului local gi/sau de a le urmiri pe intemet, ln condiliile regulamentului de organizare gi
funcfionare a consiliului local", iar art,30 din Regulamentul de organizarc si funcfionare a Consiliului
local Sinaia, stipuleazd : " in situalii excepfionale, constatate de c6tre autorit6{ile abilitate, precum
epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism si alte situatii similare,
qedinlele consiliului local se pot desfbgura prin mijloace electronice, pe o platforma on-line de
videoconferinld."
De regu16, in aceast[ perioadl de pandemie, qedintele consiliului local au fost transmise pe contul de
facebook al Consiliului Local al orasului Sinaia.
Raportat la prevederile legale invocate, Consiliul local va stabili oportunitatea acestei propuneri.
3. In ceea ce priveste publicarea pe pagina de internet a proiectului ordinii de zi a qedintelor de
consiliu, conform art. 135 alin.(4) din din OUG. w. 5712019 privind Codul administrativ, aceasta este
obligafie prevdzutaprin lege, nefiind necesara adoptarea unei hot[rdri in acest sens.
Totodata, precizanr c5, odata cu dispozitia de convocare a Consiliului local in qedinta se publici si
ordinea de zipe site-ul Orasului Sinaia.
4. Referitor la publicarea proceselor verbale, conform art. 138 alin.(l7) din OUG. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ qi aceasta este o prevedere legala pe care o indeplinim, nefiind necesara adoptarea
unei hotarari in acest sens.
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5. in ceea ce priveqte publicarea licitaliilor pe site, precizdm c6, in conformitate cu art.335 alin. (1) din

OUG. m. 5712019 privind Codul administrativ, se procedeaz[ la afisarea anunturilor de participarc la

licitafiile publice de vdnzarelconcesiorure sau inchiriere bunuri.

Totodata, precizdmca, in conformitate cu prevederile anexei 1 la Ordonanta de urgentd a Guvernului
nr. 5712020 privind Codul administrativ, respectiv Procedura de organizare si publicare a monitoarelor
oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in format electronic, s-a aprobat la nivelul institutiei
noastre, organizarca Monitorului Oficial Local care va fi disponibil electronic in structura paginii de

intemet a Orasului Sinaia, ca eticheti distincta si care va avea qase subetichete in care se vor publica:
statutul unitatii admnistrativ teritoriale, regulamentele, hotdririle autoritlfii deliberative, dispozitiile
autoritatii executive, documentele si informatiile financiare, alte documente de interes public.
Fata de cele prezentate apreciem ca sunt respectate prevederile legale privind accesul cetatenilor

orasului Sinaia la qedinlele Consiliului localal oraqului Sinaia qi la informafiile publice.

Jinflnd cont de cele mai sus menfionate prin care toate articolele supuse analizei sunt deja aplicate p{in

legi superioare si practici sau proceduri interne, v6 supunem spre analizd qi dezbatere proiectul de

hotdrdre privind accesul cetdfenilor oraqului Sinaia la qedintele Consiliului local al orasului Sinaia qi la
informaliile publice.
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