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Nr. 1960 / 13.02.2023                                             

                                             Anunț  
 

Astăzi, 13.02.2023  data afişării, PRIMARUL ORAŞULUI ISACCEA, anunţă deschiderea 

procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act 

normativ:  PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la 

H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării 

ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001 

 

     Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

•  referatul de aprobare nr. 1640/06.02.2023 instrument de prezentare și motivare 

 • proiectul de hotărâre nr. 22/09.02.2023 

• referatul de specialitate nr. 1959/13.02.2023 

 

     Documentația poate fi consultată: 

• Pe site-ul www.isaccea.ro, Secțiunea “Consiliul local”, Subsecţiunea “Transparență 

decizională”; 

• la sediul instituției : strada 1 Decembrie, nr. 25 Isaccea 

• proiectul de act normativ se poate obține în copie,pe bază de cerere depusă la biroul de 

relații cu publicul al instituției. 

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

supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 17.02.2023 , 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, adresa str. 1 Decembrie, nr.25, oraşul Isaccea, judeţul 

Tulcea, între orele 8,00-14,00.    

   Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind PROIECTUL DE 

HOTARARE privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind 

stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii 

nr.416/2001. 

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

internet a instituției, la Secțiunea “Consiliul local”, Subsecţiunea “Transparență decizională”; 

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

    Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 

0755031372,e-mail : secretariatisaccea@gmail.com, persoană de contact: Dogaru Elena .    
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