
 

 

 

 

 

  

 

 

Nr.  8960/ 29.07.2022 
     

ANUNȚ 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI ISACCEA, ANUNȚĂ DESCHIDEREA PROCEDURII DE 

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ A PROCESULUI DE ELABORARE A 

PROIECTULUI URMĂTORULUI ACT NORMATIV : 

 

 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Statutului Unității Administrativ – 

Teritoriale Orașul Isaccea , județul Tulcea  

 

În conformitate cu art.7 alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică , republicată, ,, Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act 

normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile 

lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice …”.  

Procedură dezbatere : cel puțin 30 de zile lucrătoare . 

Termen – 13.09.2022. 

Data publicării pe site-ul www.isaccea.ro : 01.08.2022 

Proiectul de act normative, mai sus-menționat,cu documentațiua de bază,  poate fi 

consultat: 

- Pe site-ul www.isaccea.ro, Secțiunea “Consiliul local”, Subsecțiunea “Proiecte de 

hotărâri supuse dezbaterii publice”; 

- La avizierul Primăriei orașului Isaccea; 

- La sediul Primăriei orașului Isaccea din str. 1 Decembrie , nr.25, la Registratura 

instituției  

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la 

Registratura instituției .  

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din legea nr.52/2003, republicată , până la 

data de 12.08.2022 , se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 

privind  proiectul de act normative.  

Propunerile , sugestiile , opiniile privind proiectul  de act normativ se vor transmite : 

- prin poștă la  adresa Primăriei orașului Isaccea, str.1 Decembrie, nr.25; 

- depuse la Registratura instituției din str.1 Decembrie, nr.25; 

- pe e-mail la adresa : secretariatisaccea@gmail.com. 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii 

cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau 

articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de 

contact ale expeditorului. 
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