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ANUNŢ ! 
 

          În conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, primarul oraşului Haţeg aduce la cunostinţă publică 
faptul că, în baza unui referat de aprobare, întocmit în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul 
de hotărâre nr. 222/2021 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce 
urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2022. 

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,  la 
compartimentul relaţii cu publicul, direcţia de asistenţă socială şi pe site-ul 
www.primariehateg.ro, pana la data de 27.12.2021, ora 16°°.      

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la directia de 
asistenta sociala şi totodată poate fi descărcat de pe site-ul www.primariehateg.ro, secţiunea 
Monitorul oficial local, proiecte de hotărări şi/sau secţiunea dezbatere publică. 

Propunerile, opiniile sau recomandările transmise vor fi publicate pe pagina de 
Internet a instituției, la adresa: https://nou.primariehateg.ro/dezbatere-publica. Termenul 
pentru transmiterea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind 
proiectul de hotărâre supus consultării publice, este 27 decembrie 2021, existând posibilitatea 
transmiterii acestora prin formularul pentru colectarea de propuneri disponibil pe pagina de 
Internet - secţiunea Dezbatere publică; prin poștă electronică la adresa de e-mail: 
office@primariehateg.ro; prin poștă pe adresa: str. Piata Unirii, nr.6, Hateg, judetul 
Hunedoara, cod postal 335500; la sediul instituției, la compartimentul relaţii cu publicul sau 
direcţia de asistenţă sociala, în condiţiile legii, persoane  de contact fiind: d-na Pasăre Larisa, 
respectiv d-na Dabucean Oana. 

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la proiectul de hotărâre în 
discuție, precum și propunerile, opiniile sau recomandările pe care le veti face, care vor purta 
mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului 
de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, 
pe anul 2022. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unor întâlniri în care să se 
dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 
asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până în ultima zi înaintea 
împlinirii termenelor prevăzute de lege, sens în care, în situaţia existenţei unor cereri de acest 
fel, la data de 28.12.2021, ora 15ºº vor putea 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). 

Vă mulţumim pentru interes şi vă aşteptăm în sala ,,Transilvania’’, în data de 28 
decembrie 2021, începând cu orele 15ºº, 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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