Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

Ghidul Cetăţeanului
Activ din Lozova
-

Întrebări şi Răspunsuri Utile –

Acest ghid este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul
Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360
Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu
reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.

Acest ghid se adresează
cetăţenilor:
care plătesc taxe şi impozite şi cer Autorităţilor Publice să
arate cum este gestionat banul public;
care consideră just faptul că Autorităţile Locale, odată
alese, trebuie să-şi respecte promisiunile electorale;
cărora le pasă de comuna Lozova, sunt conştienţi de
problemele existente şi încearcă să realizeze acţiuni de
comun cu Autorităţile Locale pentru soluţionarea lor;
Care doresc ca Autorităţile Locale să comunice deschis cu
ei şi să îmbunătăţească activitatea administraţiei prin larga
consultare a cetăţenilor;
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Cum pot să devin un cetăţean mai activ în cadrul
comuna Lozova?
Puteţi deveni un cetăţean mai activ atunci cînd participaţi regulat la
şedinţele Consiliului Local (inclusiv în cadrul şedinţelor comisiilor
consultative), să veniţi cu propuneri la chestiunile aflate în discuţie
sau să propuneţi spre discuţie şi adoptare alte chestiuni care vă
preocupă în mod direct.

Ce lege îmi oferă dreptul de a participa la şedinţele
Consiliului şi de a veni cu propuneri în cadrul şedinţelor?
Legea Nr.436 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală,
articolul 17, prevede că şedinţele Consiliului Local sunt publice,
orice persoană interesată poate participa la şedinţele Consiliului
Local şi poate înainta propuneri Consiliului.

Este obligată Primăria să consulte cetăţenii comuna
înainte de a adopta decizii?
Da.

Ce lege obligă Primăria Lozova să consulte cetăţenii
înainte de a lua decizii?
Legea Nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul
decizional.

Care sunt obligaţiile Primăriei în consultarea cetăţenilor?
Autorităţile sunt obligate după caz să:
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a) disemineze informaţie referitoare la programele (planurile)
anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a
autorităţii publice, prin afişarea lor la sediul acesteia într-un spaţiu
accesibil publicului şi/sau prin difuzarea lor în mass-media centrală
sau locală;
b) informeze asupra modului în care vor fi luate deciziile (cînd
vor avea loc consultaţiile, şedinţele comisiilor consultative, şedinţa
consiliului Local);
c) recepţioneze şi examineze recomandărilor cetăţenilor,
asociaţiilor de cetăţeni pentru a fi utilizate la elaborarea proiectelor de
decizii;
e) informarea cetăţenilor despre decizia finală luată.

Ce trebuie să fac atunci cînd funcţionarul din cadrul
Primăriei mă împiedică să particip la şedinţele
Consiliului?
Împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local sau
compromiterea procesului decizional prin acţiuni deliberate de
ascundere a informaţiei de interes public se sancţionează conform
legislaţiei în vigoare. În asemenea cazuri trebuie să comunicaţi (verbal
sau în scris) acest fapt conducerii Primăriei sau să acţionaţi în
judecată funcţionarul respectiv.

Cum pot să mă informez mai mult despre activitatea
Primăriei din Lozova?
Cea mai eficientă metodă de a vă informa este să solicitaţi informaţii
direct de la funcţionarii Primăriei. Orice cetăţean sau grup de cetăţeni
pot solicita orice informaţie publică din cadrul Primăriei.
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Cum pot să obţin informaţii de la Primăria comunei
Lozova?
Puteţi vizita pagina web a Primăriei Lozova: www.lozova.md .
Informaţia publică poate fi solicitată verbal sau în scris de la
funcţionarii Primăriei.

Sunt obligat să motivez în ce scop solicit informaţia?
Nu. Solicitantul de informaţie nu este obligat să justifice în ce scop
are nevoie de informaţie.

Care sunt informaţiile care nu pot fi făcute publice de
către funcţionarii Primăriei?
Funcţionarii Primăriei Lozova nu pot oferi informaţie doar în
următoarele condiţii:

Dacă informaţia solicitată este secret de stat;

Dacă informaţia solicitată este secret comercial;

Dacă informaţia solicitată are caracter personal;

Dacă divulgarea acestei informaţii ar putea prejudicia ancheta în
desfăşurare;

Dacă informaţia solicitată nu există în cadrul Primăriei.
Aceste limitări trebuie argumentate şi demonstrate de către
funcţionarii Primăriei Lozova.

Este obligată Primăria să ofere informaţie publică fără a
avea o solicitare în acest sens?
Da. În acest caz informaţia este oferită din oficiu.
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Care este informaţia pe care Primăria trebuie să o ofere
din oficiu?
Informaţiile din oficiu sunt acele informaţii pe care funcţionarii din
cadrul Primăriei le oferă cetăţenilor fără a avea o solicitare în acest
sens. Acestea sunt:
 regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei, Consiliului
Local, alte regulamente interne de funcţionare.
 organigrama Primăriei şi regulamentele de activitate ale secţiilor şi
subdiviziunilor Primăriei, fişele de post ale tuturor funcţionarilor
Primăriei;
 programul de audienţe;
 numele şi prenumele conducătorilor, şefilor de secţii;
 sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil ale Primăriei;
 programele şi strategiile adoptate;
 rapoartele de activitate;
 dispoziţie ale Primarului şi deciziile cu caracter general ale
Consiliului Local;
 modele de cereri şi formulare;
 datele privind funcţiile vacante şi cerinţele de calificare faţă de
acestea;
 declaraţiile de venit ale aparatului de conducere;
 invitaţiile şi rezultatele concursurilor de achiziţii publice.

Atunci cînd solicit informaţii în scris, în cît timp primesc
răspunsul la cererea de acces la informaţie?
Informaţiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia
solicitantului din momentul în care va fi disponibilă pentru a fi
furnizată, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii de acces la informaţie.
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Care sunt date de contact din cadrul Primăriei Lozova?
Se vor insera datele de contact.
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