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Anunț privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică 

 

 

Municipiul Focșani 

Astăzi, 21 octombrie 2022, Municipiul Focșani invită pe toți cei interesați la 

întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: proiect de 

hotărâre pentru completarea și modificarea Regulamentului de organizare și 

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

ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 

276/11.10.2021, cu modificările și completările ulterioare. 

Evenimentul are loc în data de 26 octombrie 2022, ora 17,00 la sediul 

Primăriei municipiului Focșani, dezbaterea fiind transmisă live pe pagina de facebook 

a instituției. 

 Obiectul proiectului de act normativ  îl constituie actualizare condițiilor 

de dobândire a unui loc de parcare, a tarifelor aplicabile, a abaterilor și a sancțiunilor 

ce pot fi aplicate. 

Ordinea de zi a evenimentului:  

- deschiderea evenimentului, 

- prezentarea succintă a monivației și a proiectului de act normativ supus 

dezbaterii publice, 

- prezentarea verbală de către participanții la dezbatere a propunerilor privind 

modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice, 

- închiderea întâlnirii. 

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile 

în sală, toți cei intersați: persoane fizice sau juridice, organizații ale societății civile, 

societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei, etc. 

Documentația aferentă proiecului de act normativ include: 

 referatul de necesitate al serviciului administrarea  domeniului public și privat, 

publicitate nr. 99727/03.10.2022; 

 referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.  100433/05.10.2022; 

 raportul serviciului administrarea  domeniului public și privat, publicitate nr. 

100439/05.10.2022; 

 adresele nr. 8128/20.07.2022 și nr. 10032/31.08.2022 a Direcției de Dezvoltare 

Servicii Publice Focșani; 

 textul complet al proiectului de hotărâre, 

Documentația poate fi consultată: 

 pe pagina de internet a instituției la www.focsani.info – secțiunea Transparență 

decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local, 

 la sediul Primăriei municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis 

http://www.focsani.info/
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 proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la 

biroul de relații cu publicul al Primăriei municipiului Focșani. 

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 

privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai 

pot depune până la data de  24.10.2022. 

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primarie@focsani.info 

 prin poștă, pe adresa Primăria municipiului Focșani, bdul. Dimitrie 

Cantemir nr. 1 bis, Focșani, județul Vrancea 

 la sediul instituției, la Registratura generală, la adresa bdul. Dimitrie 

Cantemir nr. 1 bis, Focșani, de luni până joi între orele 08,00-16,00, vineri 

între orele 08,00-14,00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de act 

normativ pentru  completarea și modificarea Regulamentului de organizare și 

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

ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 

276/11.10.2021, cu modificările și completările ulterioare”. 

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în 

scris. 

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție cu următoarele date 

de contact: telefon 0237236000/interior 102, e-mail primarie@focsni.info, persoană 

de contact Dăscălescu Cristina. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 
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