PRIMĂRIA COMUNEI ȚIȚEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ
Tel/Fax: 0248/299012, primaria.titesti@yahoo.com

Nr. 5977 din 28.07.2021

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa în
administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act
normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele
de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Țițești, judeţul Argeș
Proiectul de hotărâre sus-amintit, cu documentaţia de bază pot fi consultate
la sediul Primăriei comunei Țițești, sat Țițești (panoul de afişaj) şi la Registratura
Uat Țițești, zilnic de luni până joi între orele 9, 00 – 14, 00.
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la
registratura din cadrul Uat comuna Țițești.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003, în termen
de 10 zile calendaristice se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu
valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre suspus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre vor specifica
articolul sau articolele din proiectele de hotărâre la care se referă şi se pot transmite
în scris pe adresa : Primăria Comunei, comuna Țițești, sat Țițești, cod poştal
117750, sau pot fi depuse la registratura uat Comuna Țițești. Se va menţiona
obligatoriu data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesaţi de aceste proiecte vor fi prelucrate
pentru a definitiva o formă finală a proiectelor ce vor fi înaintate Consiliului Local
Țițești.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor
formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre suspus dezbaterii
publice este dna Poştaliu Adriana, secretar al uat Țițești.
Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau
de către o altă autoritate publică.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la aceste proiecte,
precum şi propunerile şi observaţiile dvs., care vor purta menţiunea „Recomandare
la proiectul de hotărâre...”
Primar,
Savu Gheorghe

Secretar general,
Poștaliu Adriana

