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MINUTA
DEZBATERERII PUBLICE
din data de 04 aprilie 2016
Încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice a următorului proiect de
hotărâre:
Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie prealabilă a
membrilor Consiliului de Administratie al intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara
municipiul Hunedoara, precum si aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
selecţiei/evaluării prealabile.
Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunțul nr. 23535/23.03.2016,
pentru ora 10.00, la sediul municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr. 17 în sala de
ședință, etajul I, camera 9, în scopul dezbaterii publice a proiectului de hotărâre menționat
mai sus.
În data de 31.03.2016 s-a reluat anunțul nr. 25965/31.03.2016 prin publicarea pe
pagina de internet a instituției și afișarea pe panoul de afișaj a Invitației la dezbaterea
publică a proiectului de hotărâre, prin care au fost invitați să participe la eveniment
cetățenii, persoanele fizice și juridice, organizațiile societății civile, organizațiile
neguvernamentale și reprezentanții instituțiilor publice interesate.
Proiectul de hotărâre, însoțit de expunerea de motive, raportul compartimentului de
specialitate care a participat la elaborarea proiectului de hotărâre și anexele aferente
proiectului de hotărâre, au fost afișate la sediul instituției și pe pagina de internet
www.primariahd.ro la secțiunea Transparență Decizională la data de 23.03.2016.
Invitația la dezbatere publică a fost afișată le sediul instituției și pe pagina de internet
la adresa www.primariahd.ro la secțiunea Informații Publice, subsecțiunea Dezbatere
publică la data de 31.03.2016.
Dezbaterea publică a fost convocată a se desfășura în sala de ședință aflată la
sediul instituției din municipiul Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17, localitatea
Hunedoara, începând cu ora 10.00.
La ora începerii dezbaterii sunt prezenți: conducerea executivă a primăriei,
reprezentată prin primar Viorel Arion – inițiatorul proiectului de hotărâre, domnul Spiridon
Pantelimon – secretar, domnul Borși Vasile – director executiv al Direcției Resurse Umane
și doamna Toma Valerica – șef Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice.

În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, prin organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea
participării și implicării cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local și crearea unor relații de
colaborare între cetățeni și administrație, astfel încât procedura de adoptare a actelor
normative să respecte prevederile legale de informare, supunere spre dezbatere publică și
accesul publicului la luarea deciziilor.
Primăria municipiului Hunedoara susține cu tenacitate principiile democrației
participative, în care orice cetățean își poate exprima opinia cu privire la proiectele de
hotărâri aflate pe ordinea de zi, proiecte care îi poate afecta viața cotidiană. Acest proces
de consultare publică se bazează pe cetățeanul educat și informat, cu acces liber la
informația publică, cu opinii și argumente care îi permit să participe activ la viața publică a
societății. În cadrul evenimentului cetățeanul poate critica argumentat politicile imprudente
și poate veni cu soluții concrete la probleme cu care se confruntă comunitatea la un
moment dat.
La Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice din cadrul Primăriei
municipiului Hunedoara până la data organizării dezbaterii publice din data de 04.04.2016
nu au fost înregistrate cereri, propuneri, sugestii scrise și opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de hotărâre.
La data și ora menționată nu au fost prezenți cetățeni interesați sau reprezentanții
organizațiilor societății civile și ai asociațiilor legal constituite, reprezentanții mass - media
de prezentarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre.
Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, procedura de consultare publică
se încheie, proiectul de hotărâre menționat urmează a fi supus dezbaterii comisiilor de
specialitate ale consiliului local și aprobat în plenul acesteia.
Minuta dezbaterii publice se va afișa pe panoul de afișaj de la sediul Primăriei
municipiului Hunedoara și pe pagina de internet a instituției www.primariahd.ro la secțiunea
Informații Publice, subsecțiunea Dezbatere publică.
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