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ANUNT

ln conformitate cu prevederileLegii nr.5212003 privind transparenta decizionala in

administratia publica cu modificarile si completarile ulterioare se aduce la cunostiinta
publica urmatorul proiect de act normativ.

Proiect de hotarare privind modificarea temporara a tarifelor pentru activitatile de
salubrizare prestate de catre SC RETIM ECOLOGIC SA TIMISOARA pe raza comunei
Baia de Cris

Proiectul de act normativ , mai sus amintit cu documentatia de baza ( expunere de motive,
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului
comunei , adresa nr. 16743131 07 2015 a SC RETIM ECOLOGIC SA TIMISOARA) ,

poate fi consultat:
-pe site-ul Primariei comunei Baia de Cris la adresa baia-de-cris.ro sectiunea -

Proiecte de hotarari
- la sediul Primariei comunei Baia de Cris , str. Tribunului nr. 4, judetul

H u nedoara(panou I de afisaj)
Proiectul de act normativ se poate obtine in copie pe baza de cerere depusa la

Secretarul comunei Baia de Cris.
ln conformitate cu prevederile a11.7 alin. 4 din Legea 5212003, incepind cu data

afisarii si pina la data de 20 august 20'1 5 se pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii
cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Propunerile, sugestiile , opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:
- Prin comentarii pe pagina de internet a primariei la adresa: www. baia-de-cris.ro

sectiunea -Proiecte de hotarari)
- Prin scrisori transmise prin posta la adresa Primariei comunei Baia de Cris , str.

Tribunului nr 4, judetul Hunedoara
- Persoana responsabila cu primirea propunerilor, sugestiilor sau opiniiilor, formulate

in scris cu privire la proiectul de act normativ este Micula Dorina - secretar
comuna Baia de Cris
Materialele trasmise vor purta mentiunea : "Recomandare la proiectul de act
normativ. "
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