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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 12 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art.6(1) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

39(3 şi 4) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, Primăria Municipiului Fălticeni anunță 

deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: “Aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022”. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare, raportul de 

specialitate, întocmit de Direcţia Economică, şi anexele aferente.  

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de act 

normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot depune până la data de 26 ianuarie 2022: ca mesaj în format electronic pe 

adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. 

Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 

13, între orele 08.00-16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021”. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 5 februarie 2022 

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: 

falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc                              Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php





















































