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ANUNȚ 

Cu privire la adoptarea unor proiecte de hotărâre cu caracter normativ supuse procedurilor 

de transparenţă decizională în administraţia publică locală . 

 Având în vedere prevedeile articolului 7, alin.(1), din Legea 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică - Republicată, în cadrul procedurilor de 

elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să 

publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, 

într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după 

caz.     

        În acest sens, anexat prezentului anunţ, aducem la cunoştinţa cetăţenilor comunei 

RADESTI, proiectele de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii în viitoarea şedinţa 

ordinară a  Consiliului local al comunei RĂDEȘTI din 26.03.2020. 

 

1. Proiect de hotărâre privind: acordul Consiliului Local Rădești  de a utiliza in anul 2020, 

sume din  excedentul bugetar al anului precedent pentru acoperirea golurilor 

temporare  de casă ale secţiunii de dezvoltare, in  valoare de 230000 lei,  

                  Initiator : Viceprimarul comunei 

                        Comisia de specialitate nr. 1 

 

2.  Proiect de hotărâre privind: aprobarea implementării proiectului ,, Dezvoltarea 

sistemului de asistenţă socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale’’ cod 

SMIS  126924, 

                  Initiator : Viceprimarul comunei 

                  Comisii de specialitate nr.1 ,  

 

 

3. Proiect de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședinţă, 

                  Initiator : Viceprimarul comunei 

                        Comisii de specialitate nr.1 ,nr.2 și nr.3, 

 

                         

4. Intrebări, interpelări, propuneri. 

                                                                                                               

     Autoritatea locală aşteaptă în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de 

acte normative  supuse dezbaterii publice, până la data de 25  Martie 2020, ora 16.00. 

Acestea vor fi depuse la domnul secretar general al comunei  Vasile Niță. 

 Eventualele opinii, propuneri şi sugestii formulate de cetăţenii comunei vor fi analizate 

şi discutate în şedinţa de Consiliul local al comunei RADESTI pe ordinea căreia va fi înscris 

proiectul  de hotărâre. 

                      

                   VICEPRIMAR                                                  Secretar general al comunei 

                  IONEL   POPOIU                                        VASILE   NIȚĂ  
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