Anexa 1 la HCL nr. ......../.............................
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

Declarația privind Parteneriatul de guvernare deschisă la nivel local

Ne angajăm să respectăm și să promovăm următoarele principii de guvernare
deschisă:

I.

Promovarea transparenței prin publicarea în format deschis a
informațiilor de interes public și a seturilor de date aferente acestora

II.

Respectarea și încurajarea participării cetățenilor ;

III.

Colaborarea cu membrii comunității (cetățeni, organizații nonguvernamentale, mediu academic, mediu privat) și alte autorități sau
instituții publice ;

IV.

Impărtășirea experienței dobândite;

V.

Asigurarea unui cadru procedural pentru implementarea acțiunilor
necesare respectării principiilor de guvernare deschisă .

ROMANIA

Anexa 2 la HCL nr......./...............

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE

Calendarul aderarii la O.G.P.

Nr.
crt.
1

Actiune

Termen

Asumarea Declarației privind principiile de
guvernare deschisă printr-o decizie a Consiliului
Local, la propunerea Primarului

30.11.2017

2

Desemnarea unei persoane responsabile prin 15 zile de
decizie a Primarului
declaratiei

3

Organizarea unei întâlniri publice, cu reprezentanți 45 zile de la asumarea
ai societății civile, ai mediului de afaceri din declaratiei
localitate și ai instituțiilor publice (școli, instituții de
cultură, regii autonome etc.), în care să fie
anunțată Declarația și prezentate prioritățile
primăriei. Vor fi invitați reprezentanți ai echipei de
coordonare OGP din cadrul Secretariatului General
al Guvernului.

4

Crearea unui grup de coordonare cu reprezentanți 45 zile de la asumarea
ai societății civile și mediului de afaceri din declaratiei
localitate. Secretariatul va fi asigurat de Primărie

5

Pregătirea, de către grupul de lucru, a primei
versiuni a Planului Local de Acțiune Parteneriatul
pentru Guvernare Deschisă, pe o perioadă de doi
ani

6

Dezbaterea publică a Planului

7
8

la

asumarea

90 zile de la asumarea
declaratiei

120 zile de la asumarea
declaratiei
Adoptarea Planului prin decizie a Consiliului Local, 150 zile de la asumarea
la propunerea Primarului
declaratiei
Implementarea planului

2 ani de la asumarea
declaratiei

