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ln conformitate cu prevederile Legii nr.5212003, privind transparenla decizionali in
administra{ia publicd, republicati (rl), se aduce la cunostin{i publicd urmdtorul proiect de
act normativ:
Proiect de hotirire privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare a
Servlciului Public de Salubrizare a localitatii Bals din judetul Olt si aprobarea propunerilor de
modificare a acestuia
Proiectul de hotirdre, mai sus menfionat cu documentalla anexati poate fi consultat:
- pe site-ul Primariei Orasului Bals la adresa wrrvw.bals.ro ;

- la sediul Primariei Orasului Bals , strada Nicolae Balcescu nr.14 (panoul de afisaj);
- la compartimentul comunicare si Relatii publice si oficiuljuridic ,

Proiectul de hotirire, se poate ob(ine in copie, pe bazi de cerere depusd la
compartimentul comunicare si Relatii publice si oficiuljuridic ,

in- conformitate cu prevederile art.7.alin.(2) din Lege nr.S2]2OO3, incepdnd cu data afigirii 9ipAnd la data de 31.08.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii gi opinii cu valoaie de
recomandare privind proiectul de hotirare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de hotdrire, se vor transmite:
- prin scrisori transmise prin postd la adresa Primaria Bals, str.Nicolae Balcescu nr.14,
Compartimentul Comunicare, Relafii publice.
- depuse la: Compartimentul Comunicare, Relalii publice.
- persoanele sau organiza{iile'interesate care transmit Tn scris propuneri, sugestii sau opinii
cu privire la proiectul de hotir6re supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau
articolele din proiectul de hotdrdre la care se referd, men{ion6nd data trimiterii si datele de
contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesali de acest proiect vor fi prelucrate
pentru a definitiva o formi finald a proiectului ce va fi inaintat spre aprobare Consiliului
Local Bals.
- persoana responsabili cu primirea propunerilor, sugestiilor si opiniilor, formulate qi
transmise Tn scris, cu privire la proiectul de hotir6re supus dezbaterii publice:popescu
cristian, compartimentul comunicare, Rela{ii publice Relatii publice.
Dezbaterea publici a proiectului de hotirAre se va organiza in condi(iile previzute de Legea
nr'5212003, privind transparen{a decizionali in administrafia publici,'republicatd (r1), dac}
acest lucru se solicitd Tn scris de cdtre o asociafie legal constituiti sau de citre o alti
autoritate publici.
Agteptdm cu interes pozilia dumneavoastri referitoare la acest proiect, precum si

propunerile si observaliile dumneavoastrd care vor purta men[iunea: "Recomandare la
proiectul de hotirdre privind aprobarea Regulamentului de organizare gi func{ionare a
Serviciului Public de salubrizare a rocaritd[ii Bals din judeful olt.
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