ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI
==================================================
NR 1004 din 04.04.2021
ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7 alin.(4)
din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată cu modificările și completările ulterioare, anunțam publicul interesat
asupra organizarii consultării publice pentru: „Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local al COMUNEI MOLDOVENI, jud. Neamț pe anul 2021.
Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest
proiect pot fi depuse până la data de 18.04.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei
comunei MOLDOVENI , jud. Neamț si este deschisă tuturor cetățenilor din comună
interesați de acest subiect.
În perioada 04.03. – 18.03.2020, cetățenii comunei MOLDOVENI, jud. Neamț
pot depune atât contestații privind proiectul de buget cât și propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice, prin una din urmatoarele modalități:
- prin poșta la adresa primariei COMUNEI MOLDOVENI, jud. Neamț, la
sediul primariei;
- prin fax la nr.0233/745752;
- prin email la adresa: primaria_moldoveni@yahoo.com
Așteptam cu interes poziția dvs. referitoare la acest proiect, precum și
propunerile și observațiile dvs. care vor purta mentiunea :
”Recomandare la proiectul de H.C.L. privind aprobarea bugetului local al
comunei MOLDOVENI, jud. Neamț pe anul 2021”

Primar,
BIRJOVEANU MARCEL IOAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
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NR. 1004 din 04.04.2021
PROCES VERBAL DE AFIȘARE
Încheiat azi 04 APRILIE 2021
cu ocazia afișării următorului proiect de hotărâre
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI
LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI, JUD. NEAMȚ PE ANUL 2021.

Orice persoană interesată poate formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare
de recomandare privind acest priect de act normativ.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris în termen de
10 zile calendaristice de la publicarea proiectului de hotărâre mai sus menționat și
vor fi transmise prin una din urmatoarele modalități:
- prin poșta la adresa primariei com. MOLDOVENI, jud. Neamț, la sediul
primariei;
- prin fax la nr.0233/745752;
- prin email la adresa: primaria_moldoveni@yahoo.com.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul din proiect
la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei comunei MOLDOVENI,
jud. Neamț, www.comunamoldoveni.ro și la sediul Primăriei comunei MOLDOVENI,
județul Neamț.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
CEPREAGA MARCELA GABRIELA
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