
 R O M Â N I A 

 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  

 COMUNA  SALCIOARA  

 P R I M Ă R I A  

  Nr.  7021 /12.08.2021                      

 

A N U N Ț 
In conformitate cu prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparență decizională în 

administrația publică locală, republicată, cu  modificările și completările ulterioare, aducem la 

cunoștință următorul proiect de act normativ 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament de organizare si functionare al aparatului 

de specialitate al Primarului  Comunei Salcioara ,judetul Dambovita  

 

Potrivit art.7 alin.2) din Legea nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația publică 

locală, republicată,”Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința 

publicului, în condițiile alin.1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de 

către autoritățile publice”. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.4) din Legea nr.52/2003”La publicarea anunțului 

autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru 

proiectele de acte normative prevăzute la alin.2) pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.” 

 

Proiectul de hotărâre împreună cu documentația de bază poate fi consultat pe : 

- site-ul primăriei comunei Salcioara la adresa https://comunasalcioara.ro, secțiunea Transparența  

decizioanală, 

- la sediul primăriei comunei Salcioara , sat Salcioara , strada Principală , nr.98, județul 

Dâmbovița, 

- proiectul de hotărâre se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la  secretarul general al 

comunei Salcioara . 

   Documentația aferentă proiectului de act normativ: 

- proiect de hotărâre 

- referat de aprobare 

- raport de specialitate 

   Conform prevederilor art.7 alin.6) “ Persoanele sau organizațiile interesate care trimit în scris 

propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor 

specifica articolul sau articolele din proiectul de act normartiv la care se referă, menționând data 

trimiterii și datele de contact ale expeditorului“. 

    Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind  

proiectul supus consultării publice:07.09.2022. 

 

 

   Transmiterea  propunerilor, sugestiilor  și  opiniilor se poate face: 

- prin e-mail pe adresa:relatii.publicul@comunasalcioara.com 

- prin fax la nr.0245/723695 

https://comunasalcioara.ro/


- prin poștă la adresa Primăriei Salcioara , comuna Salcioara , strada Principală , nr.98, județul 

Dâmbovița, 

- depuse la compartimentul relații cu publicul- Primăria Salcioara , comuna Salcioara , strada 

Principală , nr.98, județul Dâmbovița 

-       

   Materialele transmise vor purta mențiunea: 

„Recomandare  privind proiect de hotărâre  privind aprobare Regulament de organizare si functionare 

al aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Salcioara ,judetul Dambovita 

 

    Persoana din cadrul instutuției, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească 

propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus, 

este secretarul general al comunei Salcioara . 

 

 

Proces- verbal    
 

          Încheiat astăzi_12.08.2022 la sediul comunei Salcioara , județul Dâmbovița, cu ocazia 

afisării proiectuli de hotărâre ce urmează a fi dezbătut de consiliul local al comunei Salcioara în 

cadrul ședinței ordinare din luna  octombrie  2020. 

    Copia proiectului de hotărâre susmenționat a fost afișat în cadrul panoului de afișaj al 

instituției. 

  Prezentul proces- verbal a fost întocmit în doua exemplare, unul pentru afișaj, iar al doilea 

exemplar  face parte din dosarul ședinței din luna  octombrie 2022. 

 

 

 

                                          

                                                                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  

 COMUNA  SALCIOARA  

 P R I M Ă R I A  

  Nr.  7948 /15.08.2021                      

 

A N U N Ț 
In conformitate cu prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparență decizională în 

administrația publică locală, republicată, cu  modificările și completările ulterioare, aducem la 

cunoștință următorul proiect de act normativ 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament privind procedura de vanzare prin negociere 

directa a terenurilor din domeniul privat al comunei Salcioara , aferente constructiilor definitive 

   

 

Potrivit art.7 alin.2) din Legea nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația publică 

locală, republicată,”Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința 

publicului, în condițiile alin.1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de 

către autoritățile publice”. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.4) din Legea nr.52/2003”La publicarea anunțului 

autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru 

proiectele de acte normative prevăzute la alin.2) pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.” 

 

Proiectul de hotărâre împreună cu documentația de bază poate fi consultat pe : 

- site-ul primăriei comunei Salcioara la adresa https://comunasalcioara.ro, secțiunea Transparența  

decizioanală, 

- la sediul primăriei comunei Salcioara , sat Salcioara , strada Principală , nr.98, județul 

Dâmbovița, 

- proiectul de hotărâre se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la  secretarul general al 

comunei Salcioara . 

   Documentația aferentă proiectului de act normativ: 

- proiect de hotărâre 

- referat de aprobare 

- raport de specialitate 

   Conform prevederilor art.7 alin.6) “ Persoanele sau organizațiile interesate care trimit în scris 

propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor 

specifica articolul sau articolele din proiectul de act normartiv la care se referă, menționând data 

trimiterii și datele de contact ale expeditorului“. 

    Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind  

proiectul supus consultării publice: 30.09.2022. 

 

 

   Transmiterea  propunerilor, sugestiilor  și  opiniilor se poate face: 

https://comunasalcioara.ro/


- prin e-mail pe adresa:relatii.publicul@comunasalcioara.com 

- prin fax la nr.0245/723695 

- prin poștă la adresa Primăriei Salcioara , comuna Salcioara , strada Principală , nr.98, județul 

Dâmbovița, 

- depuse la compartimentul relații cu publicul- Primăria Salcioara , comuna Salcioara , strada 

Principală , nr.98, județul Dâmbovița 

-       

   Materialele transmise vor purta mențiunea: 

„Recomandare  privind proiect de hotărâre  privind aprobare Regulament privind procedura de vanzare 

prin negociere directa a terenurilor din domeniul privat al comunei Salcioara , aferente constructiilor  

  Definitive . 

    Persoana din cadrul instutuției, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească 

propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus, 

este secretarul general al comunei Salcioara . 

 

 

Proces- verbal    
 

          Încheiat astăzi_15.09.2022 la sediul comunei Salcioara , județul Dâmbovița, cu ocazia 

afisării proiectuli de hotărâre ce urmează a fi dezbătut de consiliul local al comunei Salcioara în 

cadrul ședinței ordinare din luna  octombrie  2020. 

    Copia proiectului de hotărâre susmenționat a fost afișat în cadrul panoului de afișaj al 

instituției. 

  Prezentul proces- verbal a fost întocmit în doua exemplare, unul pentru afișaj, iar al doilea 

exemplar  face parte din dosarul ședinței din luna  octombrie 2022. 

 

 

 

                                          

                                                                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

 

 

 

 

                                        

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
  


