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Regulile interne de organizarea procedurilor de asigurare a transparen{ei

in p".ocesul de elaborare gi adoptare a deciziilor Consiliului raional Ungheni

I. DISPOZTII GENERALE

1. Regulile interne de organrzare a procedurilor de a in procesul de

ela[orare gi adoptare i.deciziilor Consiliului raio cop asigurarea

aplicdrii uniforme a prevederilor Legii w. 239- 2008 privind

transparenla in procesul decizional.

2.prczentele Reguli stabilesc procedurile de asigurare a transparenlei in procesul de elaborare

gi adoptare a deciziilor in cadrul consiliului raional Ungheni.

3. prevederile prezentelor Reguli se aplicd in procesul de elaborare gi adoptare a proiectelor

de decizii care pot avea impact economic, de mediu 9i social..

4. procedurile de consultare publicd prevdzvte de prezentele Reguli nu se extind asupra --
procesului de elaborare 9i adoptare de cdtre Consiliul
decizrice conlin informalii oficiale cu accesibilitate lim
deciziilor in vigoare sub aspect redac{ional, frrd a

acestora gi a proiectelor de decizii cu caracter individual, care nu au impact economic, de

mediu gi social.

5. in prezentele Reguli sunt utilizate noliunile prevdzute in Legea m. 239-XVI din 13

noiembrie 2008 privind transparenla in procesul decizional.
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6. Consiliul raional Ungheni desemneaz procesului de consultare publicd, care

sunt responsabili pEntru asigurarea rocesului decizional. in atribuliile de

bazEt ale coordonatorilor sgnt incluse monitorizarea respectdrii cerinlelor de asigurare a

transparenlei in procesul de elaborare gi adoptare a proiectelor de decizii gi intocmir€a v
raportului. *ouf privind asigurarea transparenlei procesului decizional in cadrul

Consiliului raional Ungheni.

7. Coordonatorii procesului de consultare publicd pregdtesc o listd generald a pdrlilor

interesate, intocrnitd la iniliativa subdiviziunilor Consiliului raional Ungheni sau la

propunerea pdrlilor interesate, carc la soticitar& in scris, doresc sd participe in procesul

iecizional al Consiliului raional Ungheni. Lista se actualizeazd cu regularitate, inclusiv cu

indicarea pdrlilor interesate (numele gi prenumele cetdlenilor, denumirea asocialiilor

constituite in corespundere cu legea, altor pdrli interesate, informalia de contact a

acestora), care au .oli.itut in scris informarea despre procesul decizional al Consiliului

raional Ungheni.

g. Consultarea publicd in cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie este iniliatd 9i

desfbguratd de cdtre subdiviziunea - autor din cadrul autoritdfli publice locale'

9. Conducdtorul subdiviziunii-autor desemneazd un responsabil de desfbqurarea procedurilor

de consultare din cadrul subdiviziunii respective'


