
Pagina 1 din 2 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
  Raportul consultării publicului asupra proiectului de hotărâre 
privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al Oraşului 
Rovinari  pe anul 2021 

 
 

           Având  în  vedere  prevederile  Legii 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare, astăzi, 08.04.2021, la sediul Primăriei orașului Rovinari, str. 
Florilor, Nr.2, a fost organizată o consultare publică asupra proiectului de 
de buget  de venituri şi cheltuieli al Oraşului Rovinari pe anul 2021. 
          Anunţul a fost afişat la avizierul Primăriei oraşului Rovinari sub 
nr.10825/22.03.2021 și pe pagina de internet www.primariarovinari.ro , în 
data de 22.03.2021,  publicul fiind invitat să depună propuneri, sugestii sau 
opinii până la data de 7.04.2021. 
 
  Proiectul de act normativ a putut fi consultat la sediul Primăriei 
orașului Rovinari, str. Florilor, Nr.2  sau pe pagina de internet a instituției 
până în data de 7.04.2021 inclusiv. 
 

În perioada alocată trimiterii de propuneri, opinii sau sugetii, la 
registratura Primăriei nu au fost înregistrate cereri din partea cetățenilor, iar 
la consultare nu au fost prezenți cetățeni sau reprezentanți ai unor asociații 
legal constituite. 
 

Din partea Primăriei Rovinari, au fost prezenți, conform Art.3, lit c) din 
Legea 52/2003, inițiatorul proiectului de act normativ, precum și șefi ai 
direcțiilor economice, juridice și patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și a faptului că nimeni nu s-
a înscris la cuvânt, s-a propus încheierea dezbaterii publice, propunere ce 
a fost votată de toți cei prezenți. 

Anexăm la prezenta, lista cu persoanele prezente la dezbatere: 
 
 

JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL ROVINARI 
 

Str. Florilor, Nr.2 

Tel.: 0253/371011, fax: 0253/371004 

Web.: www.primariarovinari.ro 

E-mail: office@primariarovinari.ro                     Nr.13.199 din 08.04.2021   

http://www.primariarovinari.ro/transparenta
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Nr. Nume și prenume Funcția Semnătura 

1. Robert-Dorin Filip Primar  

2. Corneliu Caruceriu Viceprimar  

3. Vasile Gabriel Crăc Adm. Public  

4. Ion Ungureanu Dir. Economic  

5. Paul Alexandru Podărelu Dir. Patrimoniu  

6. Aurora Popescu Secr. Gen. UAT  

 
          
Responsabil cu legea 52/2003, 
 
Cons. Cristian Milea 
 

 


