ANUNŢ
Potrivit art. 27 şi art.28 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, autorităţile
administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale pe care
le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru modul în care gestionează şi administrează
infrastructura edilitar-urbană a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru modul în
care organizează, coordonează şi controlează serviciile de administrare a domeniului public
şi privat. În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul conducerii şi controlului serviciilor
de administrare a domeniului public şi privat autorităţile administraţiei publice locale au
iniţiativa, adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la elaborarea şi aprobarea
normelor locale, a regulamentelor de serviciu şi a regulamentelor de organizare şi
funcţionare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public
şi privat.
În temeiul Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de
act normativ; „Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de atribuire a unor locuri
de parcare de reședință”.
Prin proiectul mai sus menționat se propune prorogarea termenului pentru care s-a
făcut atribuirea pentru parcările de reședință amenajate în următoarele zone :
- str. Aleea Alunișului, bl.2-4; str. Aleea Alunișului, bl. 4-6; str. Aleea Alunișului, bl.3; str.
Cazărmii, bl.3A-3B; str. Cazărmii, bl. 4-9; str. Țarinei, bl.1A, B12, 1B; str. Țarinei, bl. 1B-B6;
str. Țarinei, bl. B6-B7; str. Țarinei, bl.B8 A , str. M.Groza-M.Eminescu-Țarinei; str. C.D.Loga,
bl.D1 – D2; str. Ardealului, nr.112, bl. 58 sc.B -bl.57 A sc.B .
Proiectul de hotărâre mai sus amintit poate fi consultat:
- Pe site-ul www.primaria-caransebes.ro sectiunea „informatii publice”;
- La sediul Primariei municipiului Caransebes, strada Piața Revoluției, nr.1
În conformitate cu prevederile art.6, alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data
afişarii și până la data de ................, cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ.
Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act
normativ se depun la sediul Primariei municipiului Caransebes, strada Piața Revoluției, nr.1,
la Compartimentul Relații cu Publicul- persoana de contact D-na Patricia Merluț .
Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect”.
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