
Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

    Primăria orașului Sulina
    Astăzi, 14.09.2022,
                 
anunţă  deschiderea  procedurii  de  transparenţă  decizională  a  procesului  de  elaborare  a  proiectului
următorului act normativ:
REGULAMENT PRIVIND ACORDUL ADMINISTRATORULUI DRUMULUI PUBLIC LOCAL A
LUCRĂRILOR DE BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC LA
INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ EXISTENTĂ ÎN ZONĂ, PENTRU INTERVENȚIE ÎN
REGIM DE URGENȚĂ ÎN CAZ DE AVARIE LA REȚELELE EDILITARE DE PE RAZA ORAȘULUI
Sulina, județul Tulcea.
    
    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: 

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• raportul de specialitate al serviciului urbanism.

    Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei, la www.primaria-sulina.ro;
• la sediul instituţiei, strada I, nr. 180, Sulina, județul Tulcea (adresa) • proiectul de act normativ se

poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul de relaţii cu publicul al 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 29.09.2022:
 _
|_| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul ........;
 _
|X| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ................;
 _
|X| prin poştă, pe adresa strada I nr. 180 Sulina, județul Tulcea;
 _
|X| la sediul instituţiei,  la Registratură, la adresa: strada I,  nr. 180, Sulina, județul Tulcea, între orele
08:00-14:00.

    Materialele  transmise  vor  purta  menţiunea  "Propuneri  privind  Proiectul  de  act  normativ
REGULAMENT  PRIVIND  ACORDUL  ADMINISTRATORULUI  DRUMULUI  PUBLIC  LOCAL  A
LUCRĂRILOR  DE  BRANȘAMENTE  ȘI  RACORDURI  EXECUTATE  PE  DOMENIUL  PUBLIC  LA
INFRASTRUCTURA  TEHNICO-EDILITARĂ  EXISTENTĂ  ÎN  ZONĂ,  PENTRU  INTERVENȚIE  ÎN
REGIM DE URGENȚĂ ÎN CAZ DE AVARIE LA REȚELELE EDILITARE DE PE RAZA ORAȘULUI
Sulina, județul Tulcea".
    

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public
proiectul  de  act  normativ,  în  cazul  în  care  acest  lucru  este  cerut  în  scris  de  către  o  asociaţie  legal
constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25.09.2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 
- telefon: 0240543001;
- e-mail: secretariat@primaria-sulina.ro; 
- persoană de contact: Glăvan Diana Steliana.


