
 

ROMÂNIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
RESPONSABIL APLICAREA LEGII NR.52/2003 privind transparența decizională in 
admnistrația publică 
Nr. 135278/1/20.04.2022 
            PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 20.04.2022  la PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU cu ocazia dezbaterii publice, 
referitoare la: ”Proiectul de hotarare privind aprobarea a Regulamentului privind regimul 
finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului BACĂU, pentru activitățile sportive, în 
baza prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului , cu modificările și completările 
ulterioare” 

Referitor la acest proiect de hotărâre s-au derulat următoarele activități: 
1.Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău 
https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/ 
 
2.Afișarea, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, Anunțului prin care Primarul Municipiului 
BACĂU propune locuitorilor și asociațiilor legal constituite din municipiul Bacău, ”Proiectul de 
hotarare privind aprobarea a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul 
local al municipiului BACĂU, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr.69/2000 a 
educației fizice și sportului , cu modificările și completările ulterioare” 

 
3.Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor cu valoare de 
recomandare 7.04.2022-17.04.2022. 
 
 
4.La inițiativa instituției , în data de 20.04.2022, orele 10.00, s-a organizat ședința de dezbatere 
publică pentru  
”Proiectul de hotarare privind aprobarea a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate 
de la bugetul local al municipiului BACĂU, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii 
nr.69/2000 a educației fizice și sportului , cu modificările și completările ulterioare”, 

Urmare a faptului că din data publicării anunțului privind dezbaterea publica a   
proiectului de hotarare mentionat mai sus, 7.04.2022 și până la data de 17.04.2022 nu a 
existat nicio sesizare , propunere, recomandare privind proiectul in cauza, iar in ziua 
dezbaterii publice nu s-a prezentat nicio persoana interesata de pe raza Municipiului BACĂU 
care sa faca o propunere sau o recomandare in acest sens, incheiem dezbaterea publică, 
urmând ca proiectul de hotărâre sa fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Bacău  conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională in 
admnistrația publică, cu modificările și completările ulterioare. 

Dezbaterea publică se incheie la ora 10.30. 

   La dezbaterea publică au participat: 

1.Din partea Primăriei Municipiului Bacău: 

https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/


Dna. Diana Ilie- Sef Serviciu Tineret și Informare Cetățeni; 

Dna. Andreea Călin- consilier  Serviciul Tineret și Informare Cetățeni; 

Dna Sorina-Ioana Călțaru– Responsabil aplicare Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională in admnistrația publică 

 

 

             Întocmit, 

Responsabil aplicare Legea nr.52/2003  
privind transparența decizională in admnistrația publică. 

       Sorina Ioana Călțaru 
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