DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
NR. 7744 DIN 24.05.2018
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, actualizată, Primăria oraşului Ocna Mureş organizează în perioada
24.05.2018 – 05.06.2018, consultarea opiniei publice, cu privire la următoarele proiecte de acte
normative:
1.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al

oraşului Ocna Mureş şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
acestuia.
2.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor aferente şi delegarea de
gestiune a Serviciului de Iluminat Public al oraşului Ocna Mureş.

Proiectele de hotărâre pot fi studiate la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, în sala de
şedinţe a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, precum şi la adresa de internet
www.primariaocnamures.ro, rubrica,,Dezbateri publice”- Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii
publice.
Cei interesaţi îşi pot depune în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la
proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, la biroul Registratură-camera 1 sau prin
email, până la data de 05.06.2018.
În data de 08.06.2018, începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a
proiectelor de acte normative în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, str.
Nicolae Iorga, nr.27, definitivându-se versiunea finală a actelor normative, ce vor fi supuse
aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în şedinţa ordinară care va avea loc la finalul
lunii iunie 2018.
În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, se asigură accesul
public, pe site-ul şi la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, la următoarele documente: minuta
dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectelor de acte
normative, în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală
adoptată a actelor normative.
Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii
ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.
PRIMAR,
VINŢELER SILVIU

