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ANUN   
 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti aduce la cunoştinţă 
publică următorul proiect de act normativ: 

Proiect de hotărâre privind sta ionarea autovehiculelor pe spa iile verzi apar inând 
domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti sau aflate în administrarea  Consiliului 
Local al Sectorului 1 

Potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală, republicată, “Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la 
cunoţtinţa publicului ... cu cel puţin 30 de zile lucrătoare, înainte de supunerea spre avizare de către 
autorităţile publice...” 

Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare; termen: 04.04.2016; 
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază, poate fi consultat:  

- pe site-ul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti www.primarias1.ro; 
- la sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Bdul Banu Manta nr. 9, sector 1. 

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de 
Informare. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, republicată, până la data de 07.03.2016, se pot trimite în 
scris propuneri, sugestiim, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ de mai 
sus. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare se vor transmite: 
- pe adresa registratura@primarias1.ro; 
- prin poştă, pe adresa Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Bdul Banu Manta nr.9, sector 1, Bucureşti. 
- depuse la Registratura Generală a  Sectorului 1. 

Materialele transmise vor purta menţiunea: 
 

„Recomandare la proiect de act normativ” 

 
SECRETAR, 

 

REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU 

 

Șef Serviciu Secretariat General, Audiențe, 
Georgeta Raportaru 

        

http://www.primarias1.ro/


 

 

 
 

    

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat  astăzi,  

22.02.2016 

] 

Subsemnata GEORGETA RAPORTARU, Şef Serviciu  Secretariat General, 

Audienţe, am procedat la afişarea la sediul Primăriei Sectorului 1 (Bdul Banu Manta 

nr.9, sector 1, Bucureşti) a Proiectului de hotărâre privind Regulamentul pentru 

desfăşurarea activită ii de alimenta ie publică pe raza Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, conform Legii transparenţei decizionale nr.52/2003.    

La data de  07.03.2016 se va comunica Serviciului Secretariat General, 

Audienţe  dacă în evidenţele registraturii generale au fost înregistrate cereri  ce 

conţin propuneri, sugestii sau opinii referitoare la regulamentul mai sus menţionat. 

 

 Serviciul Secretariat General,        Serviciul Registratură, 

        Audien e,             Rela ii cu Publicul, 

 

        Georgeta Raportaru        Cristina Ecaterina Sârb 

 


