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Nr. 6/28.07.2017 

 

Către,  

 Primăria Municipiului Rădăuți, domnului primar Nistor Tătar 

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, membrilor Consiliului Local, 

 

Subiect: Respectarea termenelor legale de consultare publică și publicarea la timp pe site-ul Primăriei 

Rădăuți (www.primariaradauti.ro) a proiectelor de hotărâri de Consiliu Local și a dispozițiilor 

primarului, inclusiv ale celor de convocare a ședințelor.  

 

Stimate domnule Primar,  

Stimați membri ai Consiliului Local,  

 

Cine suntem?   

Grupul de inițiativă „Rădăuțiul civic” a fost fondat în mod oficial în luna iunie a anului 2017, după o 

serie de acțiuni realizate în mod voluntar de membrii săi (Educație juridică pentru liceeni, „Ora 

pământului” la Rădăuți, refacerea gratuită a site-ului Primăriei Rădăuți etc). Suntem un grup de 

persoane de toate vârstele și din toate profesiile. Misiunea grupului nostru civic o reprezintă cea de 

a stimula implicarea cetățenilor în comunitate și inițiativa locală, inclusiv prin a-i ajuta să înțeleagă mai 

bine procedurile în relație cu instituțiile publice. În temeiul O.G. 27/2002 privind activitatea de 

soluționare a petițiilor, vă expunem următoarele: 

 

Situația de fapt - petiția 

Astăzi, 28 iulie, cu trei zile înainte de sfârșitul lunii iulie am luat la cunoștință din mass-media 

suceveană1 că luni, pe 31 iulie, la ora 10:00 va avea loc o ședință de Consiliu Local.  Ordinea de zi are 

nu mai puțin de 30 de puncte pe listă. Deschiderea față de cetățeni, consultarea publică, 

transparența în luarea deciziilor și comunicarea, credem noi, ar trebui să reprezinte valori ale oricărei 

instituții a administrației publice, cu atât mai mult cea locală, care este aproape de cetățeni. 

 

Vă scriem această petiție pentru că din cele 30 de puncte de pe ordinea de zi, aproape toate 

reprezintă hotărâri de consiliu local cu caracter normativ, pentru care publicarea pe site-ul Primăriei 

și parcurgerea procedurii de consultare publică sunt obligatorii, conform legii. Pe site-ul Primăriei 

Municipiului Rădăuți se regăsesc doar 4 proiecte de hotărâre publicate în luna iulie și încă un proiect 

publicat în luna iunie (în total 5 din peste 20). 

 

Proiectele de pe ordinea de zi a ședinței de luni sunt de o importanță deosebită pentru municipiul 

Rădăuți, fiind vorba de: rectificarea bugetului Primăriei Rădăuți, stabilirea salariilor pe noua lege a 

salarizării pentru personalul din Primărie, implicarea publicului în procedura privind planurile de 

urbanism, recalcularea cuantumului chiriei ANL, un nou regulament pentru finanțări nerambursabile 

sau stabilirea criteriilor pentru repartizarea de locuințe sociale, vânzări directe de terenuri, investiții. 

                                                 
1 https://www.stiridinbucovina.ro/2017/07/28/consiliul-local-radauti-se-reuneste-in-sedinta-ordinara-
vezi-care-este-ordinea-de-zi/  
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Ce spune legea și care sunt beneficiile și riscurile pentru (ne)parcurgerea 

procedurilor? 

 Legea 52/2003 privind transparența decizională spune că orice anunț al unui act normativ 

trebuie adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de a fi supus avizării 

(cerință greu de îndeplinit având în vedere ritmul adoptării actelor și planificarea lor) și, mai 

important, trebuie să fie publicate și supuse consultării publice minim 10 zile înainte.  

 Legea 215/2001 privind administrația publică locală menționează la articolul 39 convocarea 

consiliului local care se face în scris, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare, iar ordinea 

de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei sau ai oraşului prin 

mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 

 

Consultarea publică (de minim 10 zile, conform legii) ajută în primul rând Primăria și Consiliul Local 

pentru că cetățenii au posibilitatea să vadă acele texte din timp, să reacționeze, să aprope sau să 

trimită sugestii legate de respectivele măsuri și în acest fel și instituția ar avea o mai mare susținere a 

populației pentru anumite măsuri și arată în primul rând respect față de cetățean și implicarea lui în 

decizie.   

 

Adoptarea unor hotărâri de consiliu local fără publicarea lor prealabilă cu cel puțin 10 zile înainte 

(cum este cea legată de stabilirea salariilor, regulamentul pentru finanțări nerambursabile, 

regulamentul de implicare a publicului în procedurile de urbanism și altele) pentru ca cetățenii să 

cunoască textul lor și să poată transmite sugestii, reprezintă un motiv de nulitate a hotărârii, fiind un 

viciu de nelegalitate a acestora și există deja numeroase decizii ale instanțelor care au anulat hotărâri 

de Consiliu Local pe acest motiv, la sesizarea cetățenilor sau chiar la sesizarea Prefectului care are 

rolul să verifice legalitatea hotărârilor adoptate. Dispozițiile primarului de convocare, deși în luna iulie 

au mai avut loc alte două ședințe de consiliu local, nici acum nu sunt publicate.  

 

Ce solicităm? 

 Respectarea legislației de către Primărie – publicarea de îndată a tuturor hotărârilor de 

Consiliu Local + anexe și pe viitor cu cel puțin 10 zile înainte de adoptarea lor; 

 Publicarea dispozițiilor primarului (cel puțin a celor normative și a celor de convocare ale 

ședințelor de Consiliu Local); 

 Discutarea de către membrii Consiliului Local a acestor aspecte în ședința de luni, 31 iulie 

2017 și comunicarea măsurilor luate pentru ca aceste situații să nu se mai repete.  

 

Vă invităm să primiți această petiție pe care am făcut-o și publică2 ca pe un demers constructiv pentru 

că interesele sunt comune: de a avea un Rădăuți modern, cu cetățeni informați și cu un nivel de trai 

ridicat, de aceea așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră în termenul legal și vă asigurăm că 

aveți în noi un partener pentru a atinge aceste obiective.  

 

Cu stimă,  

Luca Ciubotaru 

în numele grupului „Rădăuțiul civic”  

                                                 
2 http://www.radautiulcivic.ro/solicitam-primariei-radauti-sa-respecte-termenele-legale-de-consultare-
publica-si-sa-publice-la-timp-ordinea-de-zi-sedintelor-si-proiectele-care-urmeaza-sa-fie-adoptate-de-
consiliul-local-2/  
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