
 

 

 

 

Nr. 1887/09.02.2023 

ANUNŢ 

Astăzi, 09.02.2023  data afişării, PRIMARUL ORAŞULUI  ISACCEA, anunţă deschiderea procedurii 

de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2023 

 

 Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include :  

- Referatul de aprobare nr. 1850/09.02.2023 al domnului Anastase MORARU, in calitate de iniţiator al 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  oraşului Isaccea pentru 

anul 2023; 

- Raportul de specialitate nr. 1857/09.02.2023 al Serviciului economic din cadrul primariei oraşului 

Isaccea privind necesitatea adoptării actului normativ propus. 

 

 Documentaţia poate fi consultată:  

- pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul www.isaccea.ro, Secțiunea “Consiliul local”, 

Subsecţiunea “Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice”;   

- la sediul instituţiei din str. 1 Decembrie, nr.25, oraşul Isaccea, judeţul Tulcea 

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

instituţiei. 

 

 Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.02.2023 , orele 12,00 

|_| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul ..................;  

|x| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: secretariatisaccea@gmail.com;  

|x| prin poştă, pe adresa str. 1 Decembrie, nr.25, oraşul Isaccea, judeţul Tulcea; 

|x| la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa str. 1 Decembrie, nr.25, oraşul Isaccea, judeţul Tulcea, 

între orele 8,00-14,00. 

 

 Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind aprobarea bugetului creditelor 

interne al oraşului Isaccea, pe anul 2023”. 

 Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet 

a instituţiei, pe site-ul www.isaccea.ro, Secțiunea “Consiliul local”, Subsecţiunea “Proiecte de hotărâri 

supuse dezbaterii publice”.  

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

 Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:  

 telefon: 0240506600,  

 e-mail: secretariatisaccea@gmail.com, 

 persoană de contact: Mândru Floricica. 
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