; JUDETUL HUNEDOARA
, -PRlMARlA COMUNEJ SOIMUS
~,
,
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Nr.1331. din 21.02.2017

ANUNT
referitor la elaborarea

unui proiect de hotarare eu caraeter normativ

In conformitate eu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
. administratia publica Iocala, republicata, eu modificarile ~i completarfle ulterioare, ,
:

decizionala in

.

PRIMARIA

COMUNEI

SOIMU~ aduce la cunostinta

DE HOT ARARE privind
estimari pentru anii 2018-2020.
de hotarare

urmeaza

proiect de hotarare:

bugetului local al comunei Soimus pe anul 2017 si

PROIECT

Proiectul

publica urmatorul

a fi supus spre dezbatere

~i aprobare

Consiliului

local Soimus in

sedinta ordinara din luna martie 2017.
Persoanele fizice san juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii san opinii cu valoare

-de recomandare en privire la proiectul de hotarare pana la data de 23.03.2017 ora 13,00 .
Proiectul

de hotarare

~i dncumentatia

sediul Primariei comunei Soimus, compartimentul

de baza.pot
buget-precum

fi eonsultate

personal,
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si la avizierul de la sediul institutiei (localitatea

.. Soimus, str. Principala, nr.310).

PRIMAR,

pe site-ul institutlei,
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JUDETUL HUNEDOARA
. PRlMA.RIA COMUNEI ~OIMU~
Nr.1661. din 06.03.2017

ANUNT
referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

In conformitate en prevederile art. 7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
. administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ,

decizionala in

PRIMARIA COMUNEI ~OIMU~ aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de hotarare:
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea volumului de masa lemnoasa propusa a se valorifica,
a modului de valorificare , a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, proven ita din fondul
forestier, proprietate publica a Comunei Soimus, precum si a tipului de Iicitatie de masa lemnoasa pe
picior ce se va organiza in cursul anului 20 J 7.
Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus spre dezbatere ~i aprobare Consiliului local Soimus in
sedinta ordinara din luna martie 2017.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri,

sugestii sau opinii cu valoare

de recomandare cu privire la proiectul de hotarare pana la data de 22.03.2017 ora 13,00 .
Proiectul de hotarare

~i documentatia

sediul Primariei comunei Soimus, compartimentul

de baza,pot fi consultate personal, pe site-ul institutiei, la
buget-precum ~i la avizierul de la sediul institutiei (localitatea

Soimus, str. Principala, nr.310).
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JUDETUL HUNEDOARA

:.PRIJ\1A.RlA COMUNEI $OIMU$
Nr.1782. din 10.03.2017

ANUNT
referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

In conformitate ell prevederile art. 7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
admlnistratia publica Jocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ,

decizionala in

PRIM~
COMUNEI ~OIMU~ aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de hotarare: PROIECT DE
HOT ARARE privind aprobarea pretului de pomire Ia licitatie/negociere de vanzare a unei cantitati de masa
lemnoasa din padurea proprietate publica a Comunei Soimus
Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local Soimus in
sedinta ordinara din luna martie 2017.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri,

sugestii sau opinii cu valoare

de recomandare cu privire la proiectul de hotarare pana la data de 21.03.2017 ora 13,00 .
Proiectul de hotarare

si docurnentatia

Primariei comunei Soimus, compartimentul

de baza.pot fi consultate

personal, pe site-ul Institutiei, la

buget-precum si la aviziernl de la sediul institutiei (localitatea

..; Soimus, str. Principala, nr.310).
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