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Domnii consilieri locali CrSciunescu Iosif qi Haneq Ioan iniliatori ai

Proiectului de hotir6re privind modificarea tarifelor practicate de

S.C. ,,Meridian 22- S.A. Lugoj la serviciul public de alimentare cu apd potabild
qi cana\izare - epurare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 5212003 privind
transparenla decizionalS in administralia public6, republicat6, propun

organizarea unei dezbateri publice pentru Proiectul de act normativ mai sus

men!ionat.
Dezbaterea publicd va ayea loc in data de 12.01.2017 incep6nd cu orele

1400 la sediul Primdriei Municipiului Lugoj, P-!a Victoriei w."4, in Sala de

Consiliu.
Proiectul de hotdr6re insojit de anexele aferente au fost afiqate pe site-ul

instituliei qi la sediul Primdriei Municipiului Lugoj.
Precizdm totodatd cd solicitarea organizdrii unei dezbateri publice a fost

fdcutb in scris de Asocialia "spirit Bdndlean" qi inregistratd la Primdria

Municipiului Lugoj sub nr. 102.251 din 28.12.2016.
La Eedinla publicd ce va avea loc la sediul Primdriei Municipiului Lugoj

pentru dezbatereapublicS a proiectului de act normativ sunt invitali sE participe

toli cei interesali: cetSfeni, persoane fizice qi juridice, organiza[ii ale societdlii
civile, organrzalii neguvernamentale, repezentan[i ai institu{iilor publice

interesate.
Peroanele interesate se pot inscrie in vederea ludrii cuv6ntului in cadrul

qedinlei la sediul Primdriei Municipiului Lugoj - Serviciul relalii cu consiliul
local, Compartiment acte administrative, persoand de contact Pirvu Dana,

telefon 025 63 52440, int. 216.
ln vederea confirmirirpartrcipdrii la qedinla public6, persoanele interesate

se pot adresa persoanei de contact.

Pentru detatii v[ rugdm sd consultali documentele ataEate:

- invitalie dezbatere publicd;
- proiectul de hotdrdre supus dezbateri;
- agenda sesiunii de dezbatere.

SECRETAR
Dan Ciucu
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INVITATIE DEZBATERE PUBLICA

Domnii consilieri locali Crdciunescu Iosii qi Haneq Ioan inili atori ai

Proiectului de hotdr6re privind modificarea tarifelor practicate de

S.C. ,,Meridian 22" S.A. Lugoj la serviciul public de alimentare cu apd potabilS
qi canalizare - epurare, vd invitd la dezbaterea publici pentru Proiectul de act

normativ mai sus menfionat.
Evenimentul va avea loc in data de 12.01.2017 incepdnd cu orele 1400 la

sediul Primdriei Municipiului Lugoj, P-!a Victoriei nr. 4, in Sala de Consiliu.
in vederea elabordrii unui proiect de act normativ care sd lind cont in

egald mdsurd de opiniile sugestiile sau recomanddrile tuturor celor interesali de

proiectul de hotdr6re, Prim[ria Municipiului Lugoj a demarat procedura de

consultare in data de23.12.2016. n '

Orice persoand sau grup interesat de prevederile proiectului de hotdrAre

sunt invitate sd participe la dezhatereapublicS.
Persoanele care au iniliat propuneri scrise in termenul prevdzut , au dreptul

s6-qi suslind punctele de vedere in cadrul evenimentului de dezbatere public[ din
data de 12.01.2017 orele 1400, organizatla sediul Primdriei Municipiului Lugoj,
in Sala de Consiliu. Sunt alocate cAte 5 minute pentru fiecare vorbitor pentru a

prezenta esen{ialul recomanddrilor qi propunerilor sale. Acest interval a fost decis
pentru a permite accesul la opinii verbale pentru cdt mai mulli doritori.
Participanlii la dezbaterc care se inscriu la cuv6nt iqi vor susline punctele de

vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotdr6re aflat pe ordinea de zi. in
cadrul dezbaterii nu se vor lua in considerare opinii, sugestii qi sesizdri care nu au

tangenld cu subiectul aflat in discufie.
Propunerile, sugestiile Ei opiniile participanlilor se consemneazd. in

procesul - verbal al dezbaterii ;i se inregistreazd audio. In situalia in care

iniliatorii proiectului de act normativ, in urma analizdrli propunerilor formulate,
iqi insuqesc o parte dintre acestea qi considerl necesard introducerea lor in
proiectul de hotdrdre, vor menliona acest lucru intr-un referat .

Proiectul de hotdrdre elaborat in foma ini1ial6 qi actele care stau la baza

acestuia, precum qi procesul verbal al dezbaterii publice, insolit de

recomandirile scrise, se supun dezbaterii consilierilor locali in comisiile de

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj, potrivit procedurii de

adoptare consacrate.
Consiliul Local al Municipiului Lugoj are competenla exclusivd de

adoptare a hotdrdrti, punctele de vedere exprimate in cadrul dezbaterli publice
av6nd valoare de recomandare.
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AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE PUBLICA
L2.01.2017

Proiect de hotlrAre privind modificarea tarifelor practicate de

S.C. ,,Meridian 22" S.A. Lugoj la serviciul public de alimentare cu ap6 potabild
qicanaltzate - epurare

14"" -14' Primirea participanlilor Distribuirea de materiale informative
inscrierea participanfilor la cuvdnt
Responsabil: dna Pirvu Dana, responsabil
oentru relatia cu societatea civil[

l4'' - 14" Cuv0nt de deschidere Iniliatorii Proiectului de act normativ domnii
consilieri locali Crdciunescu Iosif si Hanes
Ioan

14" - 14u' Lansarea temei de dezbatere cu
prezentarea Ei discutarea observaliilor
precum Ei prezentarea propunerilor
referitoare la proiectul de act
normativ, clarificarea propunerilor
transmise

Responsabili: domnii consilieri locali
Cr[ciunescu Iosif Ei Haneq Ioan

14*' - 15"u Dezbateri in plen - cet[feni, persoane fizice gi juridice,
organiza[ii ale societ[1ii civile, organizalii
neguvernamentale,repre zentan\i ai instituliilor
publice interesate;
- participanfi care se inscriu la cuv0nd gi iqi
vor susline punctele de vedere exclusiv pe

marginea proiectului de hot[rdre aflat pe

ordinea de zi
)

15t4 Prezentar ea concluziilor dezbaterii Domnii consilieri locali Criciunescu Iosif si

Hanes Ioan


