
b) anunful de organizarc a consultdrii publice;
c) proiectul deciziei;
d) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informalii

relevante);
e) procesele-verbale ale intrunirilor de consultare publicd;
f) sinteza recomanddrilor parvenite.

Accesul la dosarele privind elaborarea deciziilor, alte informalii privind asigurarea
transparenlei in procesul decizional este asigurat in condiliile Legii nr. 982-XIV din 11
martie 2000 privind accesul la informalie.

26. in cazul modificdrii esenliale (schimbdrii conceptului, extinderii obiectului gi sferei de
aplicare, modificdrii impactului) a variantei iniliale a proiectului de decizie supus
procedurilor de consultare, dacd modificarea respectivd nu a survenit in urma consultdrii
publice, autoritatea publicd locald poate supune proiectul respectiv consultdrii publice
repetate. I

V. ORGANIZAREA $EDINTELOR PUBLICE

27. $edinlele Consiliului raional Ungheni sunt publice, cu excepfia cazurilor cind in cadrul
gedinJelor sunt examinate sau audiate informalii oficiale cu accesibilitate limitatd, conform
afi. 7 al Legii nr. 982-XIV din 11 martie 2000 privind accesul Ia informatie.
Argumentarea desfdgurdrii gedinlelor inchise va fi fbcutd pubticd.

28. Desfbqurarea gedinlei publice, data, ora qi adresa unde aceasta va avea loc, ordine a de zi a
gedinlei sunt anunfate de autoritatea publicd locald in prealabil, de reguld, cu cel pu{in 3
zile lucrdtoare.

29. Reztsltatele gedinJelor publice sunt frcute publice conform Legii nr. 982-XIV din 11 mai
2000 privind accesul la informa{ie.

VI. RAPORTT'L CU PRIVIRE LA
TRANSPARENTA iN pnOCnSUL DECTZTONAL

30. Autoritdlil6 publice locale, anual, intocmesc un raport privind asigurarea transparenlei
procesului decizional, potrivit prevederilor Legii nr. 239-XYI din 13 noiembrie 2008
privind transparenfa in procesul decizional, carc vafi ftcut public.

31. Raportul anual privind transparenla in procesul decizional este elaborat de coordonatorii
procesului de consultare public6, cu contribulia tuturor subdiviziunilor implicate in
elaborarea proiectelor de decizie gi organizarca gedinlelor publice de adoptare a
proiectelor de decizii. Raportul anual va reflecta urmltorii indicatori:
- numdrul deciziilor adoptate de Consiliul raional Ungheni pe parcursul anului de referinl6
- numdrul total al recomanddrilor receplionate in cadrul procesului decizional
- numdrul intrunirilor consultative, al dezbat€rilor publice gi al gedinlelor publice
organizate
- numdrul cazl.td,lor in care acfiunile sau deciziile Consiliului raional Uneheni au fost
contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privindprl
transparenla in procesul deci i.s-ancf iunile aplicate pentru incdlcare a ei.
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