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Către:    Primăria Orașului Podu Iloaiei 
Nr. ieșire CIVICA 15/11.10.2016 

Nr. ieșire EII  34/11.10.2016 

 

În atenţia Primarului orașului Podu Iloaiei Constantin Gabi Istrate 
În atenţia Viceprimarului orașului Podu Iloaiei Costel Tcaciuc 
În atenţia Secretarului orașului Podu Iloaiei Rocsana Popa  
 
Ref: Accesul cetățenilor la ședințele Consiliului Local 
 
 

Stimate Domnule Primar, 
 
 
Subscrisele,  

 Asociația pentru Dezvoltare, Transparență și Participare Publică “CIVICA”, înregistrată în Registrul 
Unic al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 139/A/05.12.2014, cu sediul în Str. Anton Crihan nr. 8, bl 
D16 , Iași, email: contact@asociatiacivica.ro, telefon: 0742.564.637, având cod de identificare 
fiscală 33912038, reprezentată legal de Alexandrina Dinga, în calitate de Preşedinte, 

 Asociația Evoluție în Instituție, înregistrată în Registrul Unic al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 
93/21.07.2016, cu sediul în strada Madrid, nr. 6, parter, București, sector 1, cod poștal 011785, 
email: office@eii.ong, telefon: 0731.344.344, având cod de identificare fiscală 36424570, 
reprezentată prin Cristian-Mihai Dide, în calitate de Președinte,  

 
Luând la cunoştinţă situaţia prezentată în articolul din Ziarul de Iaşi “Scandal la Primăria Podu Iloaiei, 
prezența a doi cetățeni la ședința de Consiliu Local, supusă la vot1” din 30.09.2016, în cadrul căreia a fost 
restricționat accesul cetățenilor la ședința de Consiliu local, 
 
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind Transparența Decizională în Administrația Publică, al Legii nr. 544/2001 
și Normelor metodologice aferente, al Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice locale şi al normelor 
Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, 
 
Prin prezenta formulăm următoarea  

CERERE 
 

Prin care vă solicităm să ne comunicați următoarele informații de interes public: 
 
1.  Ordinea de zi a ședinței Consiliului local Podu Iloaiei din data de 30.09.2016; 

                                                           
1 Articolul poate fi consultat la adresa http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/video-scandal-la-primaria-podu-iloaiei-prezenta-a-doi-
cetateni-la-edinta-de-consiliu-local-supusa-la-vot--140415.html 

mailto:contact@asociatiacivica.ro
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/video-scandal-la-primaria-podu-iloaiei-prezenta-a-doi-cetateni-la-edinta-de-consiliu-local-supusa-la-vot--140415.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/video-scandal-la-primaria-podu-iloaiei-prezenta-a-doi-cetateni-la-edinta-de-consiliu-local-supusa-la-vot--140415.html
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2. Motivele de fapt și de drept care au stat la baza inițierii votului de restricţionare a prezenţei 
cetățenilor la şedinţele Consiliului local Podu Iloaiei; 
3. Procesul verbal al ședinței Consiliului local Podu Iloaiei din data de 30.09.2016 din care să reiasă 
nominal participanții la ședință și modul în care aceștia au votat cu privire la proiectele de hotărâre propuse 
pe ordinea de zi și cu privire la restricționarea accesului cetățenilor la ședință. 
 
Pentru următoarele motive: 
 
 
I. Ședințele Consiliului local sunt publice 
 
În temeiul art. 42 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, ședințele Consiliului local sunt 
publice 

Art. 42 
(1) Şedinţele consiliului local sunt publice. 

 
Având în vedere că legea reglementează obligativitatea deschiderii ședințelor Consiliului local către public, 
este necesară justificare restricționării participării cetățenilor la lucrările de interes public. 
 
 
II. Actele Consiliului local au caracter public 
 
Potrivit art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, ordinea de zi se aduce la cunoștința 
publicului, drept pentru care are caracter public 

Art.39 (6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai 
oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 

 
Art. 42 din aceeași lege prevede faptul că procesele verbale ale ședințelor Consiliului local se publică, 
pentru informarea cetățenilor, la sediul instituției și pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există 

Art. 42 (7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale 
afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o 
copie a procesului-verbal al şedinţei. 

 
Prin urmare, atât ordinea de zi, cât și procesul verbal solicitate au caracter public și se circumscriu 
condițiilor prevăzute de Legea nr. 544/2001 pentru a fi comunicate din oficiu și la cerere. 
 

Mai departe, hotărârile sau dispozițiile Consiliului local au caracter normativ sau individual. Decizia de a 
interzice participarea cetățenilor la o ședință publică ale Consiliului prezintă interes, indiferent dacă aceasta 
ar avea caracter individual sau normativ, pentru a elucida practica instituțională și a asigura previzibilitate 
normelor.  
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Din acest motiv, este cu atât mai întemeiată solicitarea subscriselor de a le fi comunicate temeiurile de fapt 
și de drept care au stat la baza votului pentru interzicerea participării publicului la ședința Consiliului local 
din data de 30.09.2016. 
 
 
III. Modalitatea în care a votat fiecare consilier local ține de esența reprezentativității acestuia față 
de electorat 
 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali reglementează necesitatea consemnării votului 
consilierilor, tocmai pentru a le facilita acestora dovada reprezentativității 

Art. 56  
(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, 
precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au 
votat. 

 
Potrivit art. 42 din Legea nr. 215/2001 

Art. 42 (3) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul 
fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi 
de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 

 
Astfel, este întemeiată solicitarea explicitării votului din cadrul ședinței Consiliului local din data de 
30.09.2016. 
 

Pentru toate aceste motive, vă solicităm să ne comunicați 
 
1.  Ordinea de zi a ședinței Consiliului local Podu Iloaiei din data de 30.09.2016; 
2. Motivele de fapt și de drept care au stat la baza inițierii votului de restricţionare a prezenţei 
cetățenilor la şedinţele Consiliului local Podu Iloaiei; 
3. Procesul verbal al ședinței Consiliului local Podu Iloaiei din data de 30.09.2016 din care să reiasă 
nominal participanții la ședință și modul în care aceștia au votat cu privire la proiectele de hotărâre propuse 
pe ordinea de zi și cu privire la restricționarea accesului cetățenilor la ședință. 
 

Pentru prezenta cerere sunt incidente prevederile Legi nr. 544/2001 privind informațiile de interes public 
Art. 10  
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de 
interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, 
în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În 
cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 
zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în 
scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 
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(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la 
primirea petiţiilor. 

 
 
Vă rugăm să ne transmiteți telefonic sau prin e-mail numărul de înregistrare al prezentei adrese. 
Pentru neclarităţi sau observaţii cu privire la solicitările transmise, vă rugăm să ne contactaţi prin email la 
adresa contact@asociatiacivica.ro sau prin telefon 0758.873.613, consilier juridic Simona Calapodescu. 
 
Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul la prezenta solicitare prin e-mail, la contact@asociatiacivica.ro şi 
office@eii.ong sau prin poștă, la adresa strada Madrid, nr. 6, parter, București, sector 1, cod poștal 011785 
sau prin fax, la numărul +40 371.600.303. 
 

 

Cu considerație, 
 
Asociaţia pentru Dezvoltare, Transparenţă şi Participare Publică „CIVICA” 
prin Alexandrina Dinga, președinte. 

                                                                                                  

Asociația „Evoluție în Instituție” 
prin Cristian-Mihai Dide, președinte. 
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