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PROCES-VERBAL 

 

Incheiat astazi 11.11.2015 la sediul Primariei comunei Cringurile, 

judetul Dambovita 

 

Subsemnata, Murineanu Mihaela Mirela, consilier in cadrul 

compartimentului Relatii cu Publicul, astazi data de mai sus am procedat in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala 

in administratia publica, prin aducerea la cunostinta locuitorilor comunei 

Cringurile a proiectelor de hotarare ce urmeaza a fi supuse dezbaterii si 

aprobarii Consiliului Local Cringurile, in sedinta ordinara din decembrie 2015. 

 Aducerea la cunostinta celor interesati a proiectelor de hotarare 

initiate de dl. Ionescu Mihai viceprimar cu atributii de primar al comunei 

Cringurile,   s-a facut atat prin afisarea acestora cat si prin afisarea anuntului, la 

sediul si pe site-ul Primariei comunei Cringurile. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

Intocmit, 

Consilier, 

Murineanu Mihaela 
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A N U N T, 
 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata, se aduce la cunostinta publica urmatoarele proiecte de 
acte normative: 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru 
anul 2016; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 
destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2016. 

 
Proiectele de acte normative, mai sus amintite, cu documentatia de baza pot fi consultate: 

 La sediul Primariei comunei Cringurile (avizier Primarie); 

 La compartimentul Relatii cu Publicul din cadrul Primariei comunei Cringurile; 

 Pe site-ul Primariei comunei Cringurile la adresa: www.primaria-crangurile.ro. 
Proiectele de acte normative se pot obtine in copie, pe baza de cerere depusa la 

compartimentul Relatii cu Publicul din cadrul Primariei comunei Cringurile. 
 
In conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Legea nr. 52/2003, incepand cu data 

afisarii si pana la data de 20.12.2015 se pot trimite in scris propuneri, sugestii si opinii cu 
valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice. 

Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite: 

 Depuse la sediul Primariei comunei Cringurile, la compartimentul Relatii cu 
Publicul; 

 Prin e-mai la adresa: crangurile@cjd.ro; 

 Prin fax la nr: 0245/714.015; 

 Prin scrisori transmise prin posta la adresa: Primariei comunei Cringurile, jud. 
Dambovita; 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectele de hotarare supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau 
articolele din proiectul de hotarare la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de 
contact ale expeditorului; 

Persoana responsabila cu primirea propunerilor, sugestiilor si opiniilor, formulate si 
transmise in scris, cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice: 
Murineanu Mihaela Mirela, consilier in cadrul compartimentului  Relatii cu Publicul. 

 
Dezbaterea publica a proiectului de hotarare se va organiza in conditiile prevazute de 

Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, 
daca acest lucru se solicita in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta 
autoritate publica. 

Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiect de hotărâre”. 
          

Intocmit, 
Consilier, 

Murineanu Mihaela 
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