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_____________________________________________________________

„ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A FINANȚARII NERAMBURSABILE
PENTRU PROIECTE DE INTERES GENERAL FINANȚATE DIN BUGETUL MUNICIPIULUI
CONSTANȚA

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, Primăria Municipiului Constanța organizează vineri 16 februarie
2018 ora 14:00 în sala Remus Opreanu a Prefecturii Constanța, o dezbatere publică cu
privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a
finanțarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul
municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial la adresa
www.primaria-constanta.ro, rubrica Transparență decizională/Informare și consultare.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite
propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre
supus dezbaterii publice până la data de 19 februarie 2018.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în
scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- prin email, la adresa evenimentel@primaria-constanta.ro.
Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoane de
contact: Georgeana Preoteasa sau Zoița Mihai.
Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul de
hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile
nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului
Constanța.
Modalitatea de înscriere la dezbaterea publică: în format electronic, la adresa
de email evenimente@primaria-constanta.ro, până la data de 16 februarie 2018 ora
14:00.
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică.
Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.
Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de
persoane prezente la ședința publică. La luarea cuvântului participanții se vor
prezenta.
Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea
publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au
exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în
discuție.”
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