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Nr. 2422 din 28.07.2021 

 

Raportul consultării publice privind proiectul de act 

normativ „Proiect de hotărâre nr. 60 din 05.07.2021 privind APROBAREA  

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL APARATULUI DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TULCA” 

 

           Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, actualizată, privind 

transparența decizională în administrația publică, persoanele interesate au fost invitate pentru a 

participa începând cu data de 05.07.2021 la consultarea publică privind proiectul de act 

normativ „Proiect de hotărâre nr. 60 din 05.07.2021 privind APROBAREA 

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL APARATULUI DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TULCA”. 

 Anunțul a fost publicat pe site-ul Primăriei Tulca, în data de 05.07.2021 și a fost afișat 

la sediul Primăriei Comunei Tulca, la avizier, în data de 05.07.2021. 

În urma parcurgerii acestei proceduri se întocmește, în data de 28.07.2021, Raportul 

consultării publice, prin care se comunică următoarele: 

- Până la data de 23.07.2021, orele 16:00, nu au fost înregistrate, nici în scris, nici prin 

poșta electronică, propuneri/ sugestii/ opinii ale persoanelor interesate cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice. 

- Până la data de 23.07.2021, orele 16:00, nu au fost înregistrate cereri în scris ale 

asociaţiilor legal constituite sau ale unor autorităţi publice pentru organizarea unei 

întâlniri în care să se dezbată public prezentul proiect de act normativ. 

Drept pentru care am procedat la încheierea prezentului Raport privind consultarea 

publică privind proiectul de act normativ „Proiect de hotărâre nr. 60 din 05.07.2021 privind 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL APARATULUI DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TULCA”. 
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