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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI ~OIMU~
Nr.S20S/2/29.11.2017

ANUNT
referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ
in conformitate en prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica Iocala, republicata, eu modificarile si completarile
ulterioare, ,

PRIMARIA COMUNEI ~OIMU~ aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de
hotarfire: PROIECT DE HOT AR.\RE privind stabilirea salariilor de baza pentru
politistii locali din cadrul cornpartimentului
politie locala din aparatul de
Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare
-Consiliului local Soimus in sedinta ordinarii din luna decembrie 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 13.12.2017 ora 9,00 .
Proiectul de hotarare

si documentatia de baza.pot fi consultate personal,

pe site-ul institutiei, la sediul Primariei comunei Soimus, compartimentul

secretar-

precum ~i la avizierul de la sediul institutiei (localitatea Soimus, str. Principals,
nr.310).
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ROMANIA
JUDKfUL HUNEDOARA
PRlMARIA COMUNEI ~OIMU~
Nr.8112127.11.2017

ANUNT
referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu earacter normativ
In conformitate cu prevederile art. 7alin 13 din Legea nr.52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, ,

PRIMARIA COMUNEI ~OIl\'IU~ ~du~e la cunostinta publica urmatorul proiect de
hotarare: PROJECT DE HOT ARARE privind stabilirea salariilor de baza a
functionarilor publici ~ipersonalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Soimus

Proiectul

de hotarare

urmeaza

a fi supus spre dezbatere

~i aprobare

Consiliului local Soimus in sedinta ordinarii din luna decembrie 2017.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri,
sugestii sau opinii eu valoare de recomandare

cu privire la proiectul

de hotarare

pana la data de 13.12.2017 ora 9,00 .
Proiectul de hotarare
pe site-ul institutiei,

~i documentatia de baza.pot fi consultate personal,

la sediul Primariei eomunei Soimus, compartimentul

secretar-

precum ~i la avizierul de la sediul institutiei (localitatea Soimus, str. Principala,
nr.310).
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