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INVITAŢIE LA DEZBATERE PUBLICĂ

Primăria municipiului Hunedoara are deosebita onoare de a vă invita să participați la dezbaterea
publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Salubrizare
din municipiul Hunedoara, care va avea loc joi, 29 octombrie 2015, începând cu ora 16.00, la
sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17, în sala de ședință, etajul I,
camera 9.
Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic la adresa de e-mail:
info@primariahd.ro, prin comentarii pe pagina de Internet a primăriei la adresa: www.primariahd.ro,
secțiunea Transparență Decizională (proiect de hotărâre nr.34/2015), prin scrisori transmise prin poștă
la adresa Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17, la sediul instituției - Serviciul
Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, până la data de 29.10.2015, cu specificarea articolului sau
articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. Persoană
de contact Toma Valerica, șef Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice.
La ședinţa publică ce va avea loc la sediul Primăriei municipiului Hunedoara pentru dezbaterea publică
a proiectului de act normativ sunt invitați să participe în limita locurilor disponibile din sala de ședință a
primăriei toți cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile,
organizații neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate. Participarea mai activă a
cetățenilor în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri poate reda încrederea publicului larg în
viața democratică din centrul deciziilor administrației și poate asigura legitimitatea democratică a
instituției. Creșterea transparenței procesului de consultare publică se bazează pe coerență și claritate,
pe răspunsul rapid al inițiatorului proiectului și colectivului de elaborare al proiectului la întrebările
ridicate de participanți, pe solicitarea pro – activă a opiniilor participanților interesați și afectați direct de
un anumit proiect de hotărâre. Mecanismul de consultare publică oferă posibilitatea grupurilor afectate
de un anumit proiect de hotărâre să-și exprime poziția, să-și formuleze public amendamentele și să
argumenteze în mod expert opiniile.
Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul ședinței la sediul Primăriei
municipiului Hunedoara – Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, persoană de contact
Toma Valerica, telefon: 0254 716 322, int.225 sau în format electronic, la adresa de e-mail:
cic@primariahd.ro, până la data de 26.10.2015, ora 15.00.
Vă adresăm rugămintea de a confirma participarea la acest eveniment până cel târziu pe data
de 29.10.2015, ora 15.00 la următoarele coordonate:
Persoană de contact: Toma Valerica
Telefon: 0254 716322, int.225, 0254 711955, fax: 0254 716087
E-mail: cic@primariahd.ro sau la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății,
nr.26 (fosta clădire BRD) – Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice.
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării
cuvântului: 5 minute pentru fiecare participant.
Fiecare participant, după intrarea în sala de ședință, se va înscrie pe lista de persoane prezente la
ședința publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

Potrivit prevederilor art.7, alin.(10), lit.b din Legea nr.52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în
momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă
doar la proiectul de act normativ în discuție”.
Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa: www.primariahd.ro, secțiunea Transparență
Decizională.
Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele ataşate:
- proiectul de hotărâre supuse dezbaterii publice;
- agenda sesiunii de dezbatere.
În speranța că vom avea privilegiul de a vă avea drept invitat de onoare, vă asigurăm de întreaga
noastră considerație.

Viorel ARION
Primarul municipiului Hunedoara

2ex./Toma Valerica
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DEZBATERE PUBLICĂ
Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Salubrizare din
municipiul Hunedoara

AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE:
15.45 – 16.00

16.00 – 16.10
16.10 – 16.30

16.30 – 17.30

17.30 – 17.45

2ex./Toma Valerica

Joi, 29 octombrie 2015
Primăria municipiului Hunedoara, b-dul. Libertăţii, nr.17
Primirea invitaţilor
Înscrierea participanţilor la cuvânt.
Responsabil: Toma Valerica persoana
responsabilă pentru relaţia cu societatea
civilă
Cuvânt de deschidere
Inițiatorul proiectului de hotărâre: Primar
Viorel Arion
Lansarea temelor de dezbătut Responsabili:
cu prezentarea proiectului
- reprezentanții compartimentului de
specialitate care au participat la elaborarea
proiectului de hotărâre
Prezentări interactive, sesiune - cetăţeni, persoane fizice şi juridice,
de întrebări și răspunsuri, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii
discuții
pe
marginea neguvernamentale, reprezentanţi ai
proiectului
facilitate
de instituţiilor publice interesate;
inițiatorul
proiectului
de - participanţii care se înscriu la cuvânt îşi vor
hotărâre și specialiștii care au susţine punctele de vedere exclusiv pe
participat
la
elaborarea marginea proiectelor de hotărâre aflate pe
proiectului.
ordinea de zi.
Dezbatere în plen (durata
limită
de
exprimare
a
punctelor de vedere este de 5
minute
pentru
fiecare
participant.
În
cadrul
dezbaterii nu se vor lua în
considerare
problemele
personale ale participanţilor,
precum şi opiniile, sugestiile şi
sesizările care nu au tangenţă
cu
subiectele
aflate
în
discuţie).
Prezentarea
concluziilor
dezbaterii
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LISTA CU PARTICIPANŢII ÎNSCRIŞI LA LUĂRILE DE CUVÂNT
ÎN CADRUL DEZBATERII PUBLICE
DIN DATA DE 29.10.2015
Nr.
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