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Nr. 31/26  din 08.09.2021 
 

ANUNŢ ! 
 
          În conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, primarul oraşului Haţeg aduce 
la cunostinţă faptul că, în baza unui referat de aprobare, întocmit în condiţiile 
legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre nr. 153/2021 privind aprobarea 
Regulamentului pentru repartizarea şi închirierea locuințelor de serviciu 
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Hațeg, județul 
Hunedoara. 

Invităm persoanele fizice şi persoanele juridice interesate, să depună, în 
scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre arătat mai 
sus, al cărui conţinut se află afişat pe site-ul Primăriei oraşului Haţeg, la sediul 
acesteia, precum şi la compartimentul relaţii cu publicul şi Biroul administrarea 
domeniului public şi privat pana la data de 17.09.2021, ora 12°°.      

Aceste propuneri, sugestii sau opinii se consemnează la compartimentul 
relaţii cu publicul sau biroul administrarea domeniului public şi privat, în 
condiţiile legii, persoane  de contact fiind: d-na Pasăre Larisa, respectiv d-na 
Mihutiu Gabriela, urmând ca la data de 17.09.2021, ora 14ºº să aibă loc 
dezbateri publice, pe tema acestui proiect de act administrativ, la sediul 
primăriei oraşului Hateg, str. Piata Unirii, nr.6, judetul Hunedoara (sala 
Transilvania). 

Precizăm că în cazul în care  se vor depune propuneri, sugestii sau opinii 
cu caracter de recomandare referitoare la proiectul de act administrativ supus 
dezbaterii publice initiatorul şi persoanele nominalizate mai sus, vor organiza o 
întâlnire la sediul propriu, în condiţiile legii, la care va participa iniţiatorul şi alte 
persoane invitate. 

Vă mulţumim pentru interes şi vă aşteptăm în sala ,,Transilvania’’, în data 
de 17 septembrie 2021, începând cu orele 14ºº, în condiţiile în care  veti depune 
propuneri, sugestii sau opinii cu caracter de recomandare referitoare la proiectul 
de act administrativ supus dezbaterii publice. 
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