
ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act nomativ:  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor de reședință precum şi a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare a autovehiculelorcare sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare 

de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț, pe o perioadă de 1 an 

 

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată ,,Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la 

cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre 

avizare de către autoritățile publice”. 

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 „La publicarea anunțului, 

autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru 

proiectete de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii 

cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice”. 

 

 Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat: 

- pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - www.primariapn.ro  

- la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamţ, la 

Direcția Patrimoniu. 

 

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 

privind proiectul supus dezbaterii publice (10 zile calendaristice): 11.05.2022. În situația în care nu 

se vor înregistra propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privin proiectul de act normativ, 

acesta va fi introdus pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al Municipiului Piatra 

Neamț. 

 

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:  

- prin email pe adresa: infopn@primariapn.ro  

- prin fax la nr. 0233 215374 

- prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Piatra Neamț, Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra 

Neamţ, cod 610101 

- depuse la Biroul Relații cu publicul - Primăria Municipiului Piatra Neamț, Str. Ştefan cel Mare, 

nr. 6-8, Piatra Neamţ, camera 20. 

 

Materialele transmise vor purta mențiunea:  

,,Recomandare privind proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor de reședință precum şi a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a autovehiculelorcare sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locurile de 

parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț, pe o perioadă de 1 

an” 

http://www.primariapn.ro/
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