JIJDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI DOBA

ANUNT
in conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52 12003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata , aducem la cunotinta publica intentia aprobarii de catre
Consiliul Local al comunei Doba a urmatoarelor proiecte de hotarari
1. Proiect
pentrlr aparatul de

sp ecial

ale

hotErare privind aprobarea organiSramei si a
al primarului comunei Doba _

:

statului de func[ii

itate

iniliator proiect Primar.
2 . Proiect ale hoterare privjnd aprobarea Studiului de fezabilitate al Projectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de ape ti apd uzate din judelul satu Mare / Regiunea Nord_
_ initiator
Ve"st,in perioada 2014-2020 $i a indicatorilor tehnico_economiciaferenti comunei Doba
proiect primar.
3. Proiect de hotirare privind aprobarea cofinanFrii Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare /RegiLlnea Nord 'Vesr in
perioada 2014-2020 in procent de 2 yo din valoarea eliSibilS a investi[iei aferente comunei Doba '
iniriatorproiect Primar.
4. Proiect de hotirare privind punerea la dispozilia Proiectului regional de
deape giapeuzate dinjudelul Satu Mare /Regiunea NordVest,in
a
infrasbucturii
dezvoltare
perioada 2014-2020 a terenului pentru constrllciia/ extinderea /reabilitarea noilor investitii
aferente acestuia. - initiator proiect primar.
5. Proiect de hot;rare privind aprobarea Regulamentului de organizare ti
funclionare a serviciului de salubrizare a localitelilor comunei Doba /iudeiul Satu Mare - iniliator
proiect primar.
6'Proiect de hotirere privind darea in folosinli gratuiti a " Monumentului
Constantin Paulian din localitatea Paulian , comuna Doba , pe durata executarii lucrarilor de
reabilitare si pentru organizarea activitatilor ce vor viza aniversarea Centenarului incheierii
Primului Razboi Mondial si al Marii Uniri ' inilialor proiect primar '
.

-

.

Panoul de afisaj situat la sediul Primariei si pe
proiectele de hotarari mai sus
site -ul wwwprimariadoba.ro
enunlate.
Precizam ca aceste proiecte pot fi consultate la
secretar u.a.t.
Primaria comunei Doba
Cei interesati pot transmise in scris ' panaladatade
30.08 . 2018 , propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind continul proiectelor ,la urmatoarea adresa :sediul primariei
Doba , nr. 56 , judetul Satu Mare , sau prin posta electronica la adresa
de e-mail :primariadoba@yahoo.com, prin fax :0261-869135 .

Afisam pe

,

- la

Doba 21.08.2018

