
10. Responsabilul de desf[gurarea procedurilor de consultare publicd a unui proiect de

deci2ie,din cadrul subdiviziunii-autor, va purta rdspundere pentru:

- informarea pdrlilor interesate despre inilierea elabordrii proiectului de decizie;

- informarea pdrlilor interesate despre desfbgurarea consultdrii publice;

- orgarizarea procedurilor de consultare public6;

- intocmirea procesului-verbal privind consultarea publicd a pdrlilor interesate;

- redactarea sintezei recomanddrilorprezentate;
- intocmirea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie;

- transmiterea coordonatorilor procesului de consultare publicd din cadrul autoritafi

publice locale a informaliei necesare pentru intocmirea raporhrlui anual privind

transparenia in procesul decizional.

11. Subdiviziunea-autor informe azd coordonatorii procesului de consultare publicd din cadrul

autoritetii publice locale despre inilierea gi rezultatele consultdrii fiecdrui proiect de

decizie in parte.

III. M9DALITATI DE INF9RMARE iN pnoCnSUL DECIZIONAL

t. Modatitdli de informare tn cadrul consultdrii publice

12. Informarea privind procesul decizional se face pe calea informdrii generale, pentru un

public larg nedefinit, Si pe calea informdrii direcfionate, pentru pdrli interesate definite,

incluse inlista prevdzntd,in pct. 7 dinprezentul Regulament, sau alte pdrli interesate care

au solicitat in scris informarea.
Informarea generald este obligatorie in cazul anunldrii despre inilierea elabordrii

proiectului de dicizie qi organizarea tuturor consultdrilor publice 9i se efectueazd prin

plu.ur.u informaliei pe pagina web oficiald a Consiliului raional Ungheni 9i difuzarea,

dupd caza unui comunicat de presd in mijloacele de informare locale de cdtre specialistul

relaJii cu publicul 9i mass-media.
Informarea direclionatd se efectueazd, complementar informirii generale prin

transmiterea informaliei privind procesul decizional prin intermediul pogtei electronice

sau expedierea scrisoriloi la adresa pdrfilor interesate sau cea indicatd de solicitant, la

decizia autoritAfli publice locale.

13. Informarea despre inilierea elabordrii proiectului de decizie se face prin intermediul unui

anunt redactat 9i Ainrzat in condiliile Legii nr.239-X0II din 13 noiembrie 2008 privind

transparenla in procesul decizional.

14. in scopul facilitdrii accesului pdrfitor interesate la informalia privind procesul de

elaborare gi adoptare a deciziilor, pe pagina web oficialS sunt create compartimente

dedicate transparenlei decizionale, unde se plaseazd informaJia cu privire la :

a) regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenlei in procesul

de elaborare 9i adoptare a deciziilor;
b) ngmele gi informalia de contact ale coorddhatorilor procesului de consultare publicd

in procesul decizional in cadrul consiliului raional Ungheni;

c) programele trimestriale de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea

proiect-lor de decizii carevrmeazd a f,r supuse consultdrii publice;

d) anunfurile privind inifierea elabordrii deciziei;

e) anunfurile privind organizarca consultdrii publice;

f) proiecte de decizii gi materiale aferente acestora, precum qi deciziile adoptate;

g) rezultatele consultarii publice ( procese-verbale ale intrunirilor publice consultative,

sinteza recomandArilor) ;

h) raportul anual al autoritdlii publice privind transparenia procesului decizional;

i) alte informalii'

15. programele trimestriale de elaborare a proiectelor de decizii vor fi ftcute publice'


