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TRANSPARENTA DECIZIONALA
Nr. 31584 I 11.12.2014

MINUTA
dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza
imbunatatirea activitatii de gospodarire ~i infrumusetare a municipiului Moine~ti pentru anul 2015

Procedura de consultare publica a fost initiata prin anuntul nr. 30291/27.11.2014, pentru
orele 13,00 ~i a fost deschisa participarii tuturor cetatenilor interesati.
Persoanele interesate au putut face propuneri, observatii, puncte de vedere pentru proiectul
de act normative, ultima zi de depunere fiind 10.12.2014.
S-a constatat o lipsa de interes a cetatenilor de a participa la dezbaterea publica pentru acest
act normativ de importanta locala, fapt constatat prin Procesul verbal nr. 31516/11.12.2014.
Dezbaterea publica s-a desra~urat in Sala de ~edinta, aflata la sediul institutiei din Municipiul
Moine~ti, str. V. Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cu participarea, Primarului municipiului Moine~ti ing. Viorel Ilie, a directorilor, ~efilor de servicii ~i birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului.
In contextul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
locala, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se urmare~te stimularea participarii ~i implicarii
cetatenilor la luarea deciziilor pe plan local ~i crearea unor relatii de colaborare intre cetateni ~i
administratia publica, astfel incat procedura de adoptare a actelor normative locale sa respecte
prevederea legala de informare, supunere spre dezbatere publica ~i accesul publicului la luarea
deciziilor.
Dezbaterea este deschisa de domnul Primar Viorel Ilie care face 0° introducere In tematica
dezbaterii, prezinta importanta acesteia In contextul Legii nr.52/2003.
Doamna Enea Daniela - consilier MSI Mediu prezinta proiectul de hotarare ~i precizeaza ca
Programul consta In actiuni permenente de lnfrumusetare a municipiului, In reabilitarea
infrastructurii de baza ~i asigurarea confortului urban, reducerea poluarii ~i protejarea aerului,
apelor, solului ~i subsolului.
Nemaifiind discutii pe marginea tematicii, procedura de consultare publica se incheie,
proiectul de program urmand fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate ale consiliului local ~i
aprobat in plenul acestuia.
Drept pentru care, s-a lncheiat prezenta minuta, care se va
pagina de internet www.moine~ti.ro.
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