
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

COMPARTIMENT ANALIZĂ ŞI RELAŢII CONSILIUL LOCAL 

Nr. 3552/ 1/ 08.05.2017 

       

ANUNŢ 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi actualizată, 

vă anunţăm că în data de 16.05.2017, ora 09.00, la Centrul de Afaceri şi 

Expoziţional Bacău, sala de şedinţe, va avea loc dezbaterea publică a 

proiectului de act normativ privind completarea HCL nr. 109/ 2017 prin care 

s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 

2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general. 

 Recomandările în legătură cu proiectul de act normativ se vor 

transmite pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro până la data de 

15.05.2017, împreună cu solicitarea de luare a cuvântului în timpul 

dezbaterii publice. Luarea de cuvânt nu va depăşi 10 minute. 

 Va mulţumesc! 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

COSMIN NECULA 

 

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

Responsabil Legea nr. 52/ 2003 

Ilie Diana 
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PROCES – VERBAL DE AFIŞARE 

 

 Astăzi 08.05.2017 a fost afişat la sediul Consiliului Local al 

Municipiului Bacău şi pe site-ul instituţiei, potrivit prevederilor Legii nr. 52/ 

2003, Anunțul privind organizarea unei dezbateri publice în data de 

16.05.2017, ora 09.00, a proiectului de hotărâre privind completarea HCL 

nr. 109/ 2017 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. 

 Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga 

documentaţie, pot solicita dosarul ce se află la ofiţerul de serviciu de la 

intrarea în instituţie, sau pot accesa site-ul www.municipiulbacau.ro, 

secţiunea Legea nr. 52/ 2003. 

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU         resp. Legea nr. 52/ 2003 

      NICOLAE OVIDIU POPOVICI                           ILIE DIANA 
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