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PRIMAR,
Viorel ARION

MINUTA DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 31 AUGUST 2015
A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PRIVIND:
1. APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA.
2. APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO – SOCIALĂ ”PĂRINTELE ARSENIE BOCA”
HUNEDOARA
În data de 31 august 2015, ora 11.00, Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații
Publice a organizat la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17, în
sala de ședință, etajul I, camera 9, o dezbatere publică în conformitate cu dispozițiile Legii
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, în vederea
discutării proiectelor de hotărâri privind:
1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Hunedoara.
2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de Asistență
Medico – Socială ”Părintele Arsenie Boca” Hunedoara.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişarea anunţului pe panoul de afișaj de la
sediul instituției, în cuprinsul căreia se face referire la denumirea proiectului de hotărâre,
data afișării, data şi modalităţile până la care se pot formula opinii, propuneri şi recomandări,
posibilităţile de acces al persoanelor interesate de documentaţie, numele persoanei
responsabile cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate de cetățeni și
transmise în scris, data organizării dezbaterii publice a proiectului de hotărâre. Toată
documentaţia aferentă proiectelor de hotărâri s-a afişat: pe pagina de Internet a instituţiei la
secţiunea Transparență Decizională, prin afişare la sediul instituţiei, consultare la Serviciul
Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, prin transmitere pe e-mail către mass – media
locală.
Invitația cu privire la participarea persoanelor interesate la ședința de dezbaterea
publică din data de 31 august 2015 a fost afișată în data de 25.08.2015 pe pagina de
Internet a Primăriei municipiului Hunedoara la secțiunea Transparență Decizională,
Informații Publice, subsecțiunea Dezbatere Publică și transmisă pe e-mail către mass –
media locală. În conținutul invitației s-a făcut referire la modalitatea de colectare a
recomandărilor în cadrul organizării dezbaterii publice, modalitatea de înscriere și luare a
cuvântului, timpul alocat luării cuvântului și alte detalii de desfășurare a dezbaterii publice
prin care municipalitatea să asigure dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean.
La dezbaterea publică au participat:
Din partea conducerii executive:

-

Viorel ARION, primarul municipiului Hunedoara

Din partea colectivului de elaborare a proiectelor de hotărâri:

-

Manasiea Iuliana Serica – director al Unității de Asistență Medico – Socială
”Părintele Arsenie Boca” Hunedoara
Pasc Răducu Marius - șef Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă:

-

Toma Valerica - șef Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice

Din partea publicului:

Nu s-au prezentat persoane interesate de prezentarea şi dezbaterea proiectelor de
hotărâri. În etapa elaborării proiectelor de hotărâri nu au fost colectate recomandări scrise.

Din partea societății civile:

Reprezentanții societății civile nu au participat la întâlnirea organizată în vederea
discutării proiectelor de hotărâri.

Din partea mass - media:

Reprezentanţii mass-media nu au fost prezenţi la dezbaterea proiectelor de acte
normative.

Serviciul Informații pentru
Cetățeni și Relații Publice,
Toma Valerica

2ex/Toma Valerica

Secretar,

