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Nr.56600/04.08.2016

PRIMAR
DAN BOBOUȚANU

DEZBATERE PUBLICĂ
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama, a
numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice subordonate Consiliului local al municipiului
Hunedoara, precum şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia Locală, cu
modificările şi completările ulterioare.
AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE:

09.45 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.30

10.30 – 11.30

LUNI, 08 AUGUST 2016
Primăria municipiului Hunedoara, b-dul. Libertăţii, nr.17
Primirea invitaţilor
Înscrierea participanţilor la
cuvânt, anunțarea temei și a
ordinii de zi, prezentarea
reprezentanților instituției, a
procedurii și a regulilor de
desfășurare a evenimentului.
Responsabil: Toma Valerica
persoana responsabilă pentru
relaţia cu societatea civilă
Deschiderea evenimentului
Inițiatorul
proiectului
de
hotărâre:
Primar
Dan
Bobouțanu
Lansarea temei de dezbătut cu prezentarea Prezentarea succintă a
proiectului
motivației și a proiectului de
hotărâre supus dezbaterii
publice.
Responsabil:
Furca Tiberiu – director
executiv Direcția Poliție
Locală
Prezentări interactive, sesiune de întrebări - prezentarea verbală de
și răspunsuri, discuții pe marginea către cetățenii interesați a
proiectului facilitate de inițiatorul proiectului propunerilor privind
de hotărâre și specialiștii care au participat modificarea proiectului de
hotărâre supus dezbaterii
la elaborarea proiectului.
Dezbatere în plen (durata limită de publice;
exprimare a punctelor de vedere este de 10 - participanţii care se înscriu
minute pentru fiecare participant. În cadrul la cuvânt îşi vor susţine

11.30 – 11.45

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).
Închiderea evenimentului

Secretar,
Laslău Militon Dănuț

2ex./Toma Valerica

punctele de vedere exclusiv
pe marginea proiectului de
hotărâre aflat pe ordinea de
zi.
Prezentarea concluziilor și a
etapelor următoare în
procesul de adoptare cu
menționarea termenelor
aferente
Furca Tiberiu – director
executiv Direcția Poliție
Locală
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LISTA CU PARTICIPANŢII ÎNSCRIŞI LA LUĂRILE DE CUVÂNT
ÎN CADRUL PROCESULUI DE CONSULTARE PUBLICĂ
DIN DATA DE 08.08.2016
Nr.
crt.

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nume și
prenume/Denumire
persoană juridică, ONG,
organizaţii ale societăţii
civile, instituţii publice

Identitate
reprezentant

Recomandări
formulate în
scris

Se înscrie la
cuvânt

