ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Nr.2248 din 29.07.2022

ANUNŢ

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, Republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost
elaborat Proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a bazei sportive din localitatea Tarcea şi intenţia de a-l
supune analizei şi aprobării Consiliului Local al Comunei Tarcea.
Documentația poate fi consultată pe site-ul www.tarcea.ro și la
avizierul de la sediul instituţiei din localitatea Tarcea nr.238.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi
se vor trimite la adresa Primăriei Comunei Tarcea din localitatea Tarcea nr.238,
prin fax la nr. 0259/430482 sau prin e-mail la adresa:
primariatarcea@gmail.com până la data de 12 august 2022 inclusiv.

Primar,
Anton-Arpad VAJNA
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PROCES VERBAL DE

AFIŞARE

Încheiat cu ocazia afişării Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului
orar de lucru și a Regulamentului de închiriere a utilajului de tip buldoexcavator
aflat în proprietatea Comunei Tarcea.
Astăzi 29.07.2022 s-a afişat pe site-ul instituției www.tarcea.ro și la sediul
Comunei din localitatea Tarcea nr.238, pentru consultarea cetăţenilor, Proiectul
de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
bazei sportive din localitatea Tarcea.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice se pot trimite în scris la adresa instituţiei din Tarcea nr.238,
respectiv în format electronic la adresa de e-mail primariatarcea@gmail.com
sau prin fax la nr. 0259/430482, până la data de 12 august 2022 inclusiv.

Inspector,
Cerasella-Nicoletta KORODI
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