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NR.5867 DIN 24.05.2016

ANUNŢ
PROIECTE HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL
În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţie publică, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte
de acte normative, care au fost iniţiate şi urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local
al oraşului Gura Humorului:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.118/2015,
respectiv a Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice
cu plată de pe raza Orașului Gura Humorului. Iniţiator – Primarul oraşului
Gura Humorului.
2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul
public al Orașului Gura Humorului a suprafeței totale de 19.800 m.p., situată
în intravilanul orașului Gura Humorului, zona ,,Ariniș”, formată din 2
(două) parcele, a câte 9.900 m.p. fiecare, identificate prin p.f. 43081 din CF
43081 și p.f. 43082 din CF 43082 Gura Humorului, în vederea realizării
Proiectului O.A.Z.A. (Oraș Activ cu Zone verzi Amenajate). Iniţiator –
Primarul oraşului Gura Humorului.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii
sau opinii cu valoare de recomandare la proiectele de hotărâre susmenţionate ale căror
conţinut îl prezentăm, până la data de 08.06.2016, la Compartimentul Administraţie
Publică (etajul I) din cadrul aparatului de specialitate a Primarului - doamna asistent
consilier Chihaia Liliana Simona, la sediul Primăriei, str.Piaţa Republicii, nr.14,judeţul
Suceava, prin fax la numărul 0230/235051, sau prin e-mail la adresa
primariagh@gmail.com.

PR I M A R,
Ing.Marius Ioan URSĂCIUC
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PROCES VERBAL DE AFIŞARE

Subsemnatele, TIPA ELENA DANIELA – Secretar oraş şi CHIHAIA LILIANA
– consilier asistent, am procedat astăzi, data de 24.05.2016 la afişarea pe site-ul propriu şi
la Panoul legislativ al Primăriei a Anunţului nr.5867/24.05.2016 în conformitate cu
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.
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