
Către: Primăria Comunei Corbeanca

În atenția 1) Dlui. Secretar General

2) Compartimentelor de resort ale Primarului Comunei Corbeanca

Ref.: Inițiere proiect hotărâre Consiliu local – Regulament de organizare și

funcționare. Solicitare inițiere procedură consultare publică

Data: 17.02.2021

Stimați domni,

Grupul consilierilor Alianței USR PLUS Corbeanca, prin Consilier Local Ștefan Apăteanu,

având date de contact e-mail consilieri@corbeanca.plus, prin prezenta vă comunicăm

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

al Consiliului Local Corbeanca, cu solicitarea de a iniția procedura consultării publice –

prin posibilitatea participării persoanelor interesate la procesul de elaborare a actelor

normative și luare a deciziilor, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind

transparența decizională în administrația publică decizională în administrația publică.

xxx

Pe cale de consecință, vă solicităm să procedați conform prevederilor art. 7 și urm. din Legea

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și să publicați anunț

aferent proiectului privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al

Consiliului Local Corbeanca, astfel:

- pe site-ul instituției Primăriei Corbeanca

- prin afișare la sediul propriu al instituției Primăriei Corbeanca, într-un spațiu accesibil

publicului

- prin transmitere către mass-media locală

Vă rugăm să indicați termenul limită - de cel puțin 10 zile calendaristice pentru formularea de

către persoanele interesate de propuneri, sugestii sau opinii, precum și locul și modalitatea de

formulare a acestora (locație, e-mail, fax, etc.).

Documentația privind proiectul de hotărâre, necesară susținerii Anunțului privind

dezbaterea publică este atașată prezentei (Proiectul propus al hotărârii de Consiliu Local și

anexa aferentă – Regulamentul propriu-zis, Referatul de aprobare, Nota de fundamentare și

Expunerea de motive).
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Vă rugăm să desemnați o persoană din cadrul instituției, responsabilă pentru relația cu

societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate

cu privire la proiectul de act normativ propus.

De asemenea, solicităm informarea cetățenilor cu privire la drepturile acestora în cursul

procedurii dezbaterii publice, respectiv:

- faptul că persoanele sau organizațiile interesate pot transmite propuneri, sugestiile sau

opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, cu

specificarea articolului sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă

- faptul că autoritatea administrației publice va transmite proiectul de act normativ

tuturor persoanelor care depun o cerere pentru primirea acestor informații

- faptul că autoritatea publică va organiza o întâlnire în care să se dezbată public

proiectul de act normativ, dacă acest lucru va fi cerut în scris de către o asociație legal

constituită sau de către o altă autoritate publică

Vă mulțumim.

GRUPUL DE CONSILIERI LOCALI AI ALIANȚEI USR PLUS:

1. Ștefan Adrian Apăteanu 4. Adrian Grigore Pop 7. Sebastian Lupu

2. Alina Elena Bârsan 5. Sergiu Ștefan Bălăiță

3. Mihai Hudema 6. Felician Băjenaru
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