
Intern 
 

 
 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI MICEȘTII DE CÂMPIE 
NR. 1385/18.05.2021  
 

 
ANUNŢ 

 
cu privire la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ”Regulamentului de măsuri ce vizează 
îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Miceștii 
de Câmpie, a obligațiilor si responsabilităților care revin institutiilor publice, 
agentilor economici, cetățenilor pentru buna gospodarire a comunei Miceștii 

de Câmpie si respectarea condițiilor de mediu, de siguranță precum si 
stabilirea sancțiunilor”. 

 
 În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul 

că a fost elaborat ” PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ”Regulamentului de măsuri ce vizează 

îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Miceștii 
de Câmpie, a obligațiilor si responsabilităților care revin institutiilor publice, 
agentilor economici, cetățenilor pentru buna gospodarire a comunei Miceștii 

de Câmpie si respectarea condițiilor de mediu, de siguranță precum si 
stabilirea sancțiunilor”. 

 
 și intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al 

comunei Miceștii de Câmpie, în şedinţa ordinară din luna IUNIE 2021.  
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii 

cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.  
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se 

vor depune la Primăria comunei Miceștii de Câmpie, până la data de 
18.06.2021 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-356551 sau prin e-mail, la 
adresa: micestiidecampie@yahoo.com.  

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, 
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau 
articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de 
contact ale expeditorului.  

Proiectul de hotărâre este afişat la sediul Primăriei comunei Miceștii de 
Câmpie și pe situl primăriei www.micestiidecampie.ro;  

 
 

Primarul comunei Miceștii de Câmpie,  
BECAN IOAN  

 
 
 

Secretar Delegat,  
EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA  

http://www.micestiidecampie.ro/
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JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI MICEȘTII DE CÂMPIE 
NR.1386/18.05.2021 
 

PROCES-VERBAL 

 
 Încheiat azi 18.05.2021 cu ocazia afişării  

” PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ”Regulamentului de măsuri ce vizează 

îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Miceștii 
de Câmpie, a obligațiilor si responsabilităților care revin institutiilor publice, 
agentilor economici, cetățenilor pentru buna gospodarire a comunei Miceștii 

de Câmpie si respectarea condițiilor de mediu, de siguranță precum si 
stabilirea sancțiunilor”” 

 
Proiectul de hotărâre este afişat la sediul și pe situl 

(www.micestiidecampie.ro ) Primăriei comunei Miceștii de Câmpie, 
împreună cu anexele corespunzatoare şi va fi supus spre analiză şi 
adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Miceștii de 
Câmpie din luna IUNIE 2021. 

Persoanele interesate pot depune, în scris, la Primăria comunei 
Miceștii de Câmpie sau pe e-mail: micestiidecampie@yahoo.com,sugestii 
şi opinii cu privire la acest proiect de hotărâre până la data de 18.06.2021, 
ora 16:00. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 

Secretar delegate,  
EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA  

 

http://www.micestiidecampie.ro/
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JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI MICEȘTII DE CÂMPIE 
NR. ____/28.06.2021 
 
 

PROCES-VERBAL 

 
Încheiat azi 28.06.2021 cu ocazia dezafişării ”PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ”Regulamentului de măsuri ce vizează 
îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei 

Miceștii de Câmpie, a obligațiilor si responsabilităților care revin institutiilor 
publice, agentilor economici, cetățenilor pentru buna gospodarire a 
comunei Miceștii de Câmpie si respectarea condițiilor de mediu, de 

siguranță precum si stabilirea sancțiunilor” 
 
 
 Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Primăriei comunei 
Miceștii de Câmpie împreună cu anexele corespunzătoare în perioada 
18.05.2021-28.06.2021. 

În această perioadă nu au fost depuse la Primăria comunei Miceștii 
de Câmpie, de către persoane interesate, în scris sau pe e-mail: 
miceștiidecampie@yahoo.com, propuneri, sugestii şi opinii cu privire la 
acest proiect de hotărâre. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 

Secretar delegat,  
EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA 
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