
                                                                                                                                                                          

 
 

A N U N Ţ  
 

 

 Consiliul Judeţean Galaţi anunţă persoanele interesate cu privire la organizarea întâlnirii 

de dezbatere publică a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă 

a UAT Judeţul Galaţi.  

Evenimentul va avea loc în ziua de vineri 11 iunie 2021, ora 10,00 în Sala de şedinţe a 

Consiliului Judeţului Galaţi situată în strada Eroilor nr. 7 B, parter. 

Ordinea de zi a evenimentului este următoarea: 

 Deschiderea dezbaterii publice (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea 

reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a dezbaterii publice); 

 Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii 

publice (reprezentant al iniţiatorului şi specialişti care au participat la elaborare); 

 Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea 

proiectului de act normativ supus dezbaterii publice; 

 Închiderea evenimentului. 

Proiectul de hotărâre şi instrumentele de motivare pot fi vizualizate pe pagina web a 

instituţiei www.cjgalati.ro, în meniul Consiliul Judeţean, submeniul Transparenţă decizională. 

Persoanele interesate pot trimite recomandări cu privire la proiectul de act administrativ cu 

caracter normativ supus dezbaterii publice. 

Modalitatea de colectare a recomandărilor:  

- în format electronic la adresa de email informaţii@cjgalati.ro; 

- în scris, prin adresă depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare 

ATOP (la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3) între orele 8:00-

16:30 (luni-joi) şi 8:00-14:00 (vineri).  

Adresa de corespondenţă va conţine obligatoriu referinţe privind specificarea articolului sau 

articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.  

Termenul de primire a recomandărilor: data de 10.06.2021. 

 

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei 

interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, 

reprezentanţii instituţiilor publice interesate, ai mass-media etc.  

Modalitatea de înscriere 

Persoanele sunt rugate să se înscrie la cuvânt pe adresa de e-mail informaţii@cjgalati.ro, la 

numărul de telefon: 0236-302.513 sau direct la Consiliului Judeţului Galaţi, la Compartimentul relaţii 

publice, organizare şi funcţionare ATOP la sediul din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, în 

intervalul orar 08:00-16:30, până în data de 10.06.2021, inclusiv.  

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. 

Timpul alocat luării cuvântului Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în 

cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie cinci minute pentru prezentare, cu posibilitatea 

prelungirii timpului alocat, dacă numărul de participanţi va permite acest lucru. Acest interval a fost 

stabilit pentru a oferi unui număr cât mai mare de participanţi posibilitatea de a-şi exprima 

propunerile şi sugestiile referitoare la proiectul de act administrativ cu caracter normativ.  

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, „dezbaterea publică se va încheia în momentul în 
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care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la 

proiectul de act normativ în discuţie”. 

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare 

şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Pricopi Mariana, coordonate de contact: tel. 

0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro. 
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