ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

Compartimentul Proceduri Administrative şi Organizare Alegeri
Nr. 141286 din 14.06.2021

ANUNȚ
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, LUCIAN-DANIEL STANCIUVIZITEU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi
funcţionarea activităţii de voluntariat din cadrul municipiului Bacău, instituțiilor și
serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Bacău.
În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea trimite
în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău d- nei Brezeanu
Simona
și
d-nei
Călțaru
Sorina
pe
adresele
de
e-mail
simona.brezeanu@primariabacau.ro și sorina.caltaru@primariabacau.ro până la data
de 24.06.2021, specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la
care se referă.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Bacău
sau pe site-ul instituției www.municipiulbacău.ro, secțiunea Legea nr.52/2003.
Afișat astăzi, 14.06.2021 , la sediul Primăriei Municipiului Bacău.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

Persoane responsabile Legea nr. 52/ 2003
Brezeanu Simona
Călțaru Sorina

Email: contactprimarie@primariabacau.ro tel: +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757
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Compartiment Proceduri Administrative și Organizare Alegeri
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PROCES-VERBAL DE AFIȘARE
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, astăzi,
02.04.2021, am procedat la afișarea Anunțului privind :
” Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi
funcţionarea activităţii de voluntariat din cadrul municipiului Bacău, instituțiilor și
serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Bacău ”
Anunțul s-a afișat la sediul Primăriei Municipiului Bacău.
Prezentul proces-verbal de afișare s-a incheiat, la data de 14.06.2021, în două
exemplare originale.
Secretarul General al Municipiului Bacău
Nicolae-Ovidiu POPOVICI

Întocmit
Sorina Călțaru

Email: contactprimarie@primariabacau.ro tel: +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757
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ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, vă
anunțăm că in data de 25.06.2021, la ora 09.00 , la Centru de Afaceri și Expoziții
”Mircea Cancicov”, în sala de ședințe va avea loc dezbaterea publică a proiectului de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea
activităţii de voluntariat din cadrul municipiului Bacău, instituțiilor și serviciilor
publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Recomandările în legătură cu proiectul de act normativ se vor transmite pe
adresele
de
e-mail
simona.brezeanu@primariabacau.ro
și
sorina.caltaru@primariabacau.ro până la data de 24.06.2021, împreună cu solicitarea
de luarea a cuvântului în timpul dezbaterii publice.
Luarea de cuvânt nu va depăși 10 minute.
Vă mulțumesc!
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Lucian –Daniel STANCIU-VIZITEU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Nicolae-Ovidiu POPOVICI

Responsabil Legea nr.52/2003
Sorina CALȚARU

Email: contactprimarie@primariabacau.ro tel: +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757

