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ANUNȚ PUBLIC 

 
      În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduc la 
cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre 
cu caracter normativ: 

 proiect de hotărâre: privind rectificarea  Bugetului local al 
Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022; 

 proiect de hotărâre: privind aprobarea Regulamentul de 
eliberare a avizului de principiu şi a acordului administratorului 
drumurilor pentru      lucrările aferente reţelelor tehnico-edilitare, 
realizate pe proprietatea domeniului  public al comunei Bozioru, judeţul 
Buzău, care afectează  structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, 
trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi; 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de 
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa 
www.comunabozioru.ro  

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de 
hotărâre menţionate mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei Comunei 
Bozioru, la compartimentul secretariat, până cel târziu 04.07.2022, ora 
14.00. 

Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau 
completări. 
  

Materialele transmise vor purta menţiunea : 
 ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind rectificarea  

Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022». 

 ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentul de eliberare a avizului de principiu şi a acordului 
administratorului drumurilor pentru      lucrările aferente reţelelor tehnico-
edilitare, realizate pe proprietatea domeniului  public al comunei Bozioru, 
judeţul Buzău, care afectează  structura căilor de comunicaţii rutiere, 
străzilor, trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi» 
 

Responsabil Legea nr.52/2003 
Mirela OPREA 

 

 ………………. 
 

Afişat la sediul Primăriei  
Comunei Bozioru, azi, 15.06.2022 
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