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A N U N Ț 
    
 
 În conformitate cu dispozițiile art. 7, din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată; 
 Primarul comunei Lechinţa, județul Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoștință 
publică faptul că a inițiat: 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 
Comunei Lechinţa, județul Bistriţa-Năsăud,  pentru perioada 2021-2027 

 
care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei 
Lechinţa, județul Bistriţa-Năsăud. 
 Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris 
propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până în data de 
14.04.2022, ora 10°º, cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menționat, al cărui 
conținut îl dăm publicității însoțit de raportul de specialitate înregistrat cu nr. 2143 
din 16.03.2022, referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2142 din 16.03.2022 și nota 
de fundamentare înregistrată cu nr.2242 din 16.03.2022. 
 Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Lechinţa, 
județul Bistriţa-Năsăud, din localitatea Lechinţa, nr. 506 și pe pagina de internet. 
 
 Afișat azi, data de 16.03.2022. 
 
 
 

PRIMAR, 
                                            Ing.Florian Romeo-Daniel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primaria.lechinta@yahoo.com


          ROMÂNIA                                                                                         Lechinţa, Nr. 506, 
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD                                             Tel: 0263/274433, 0263/274325,  
COMUNA LECHINŢA                                                                        Fax: 0263/274325, 
    Nr.2244/16.03.2022                                                      E-mail: primaria.lechinta@yahoo.com                                                
                                                                                           Pagina web:www.primarialechinta.ro 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 
 
 
 

În temeiul  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, subsemnata  Haneş Rodica ,secretar general al comunei 
Lechinţa, în  calitate de persoană   responsabilă   pentru  relaţia cu societatea civilă: 
     - Azi, data de mai sus, am procedat la afişarea la sediul  Primăriei  Lechinţa  a 
anunţului cu următorul proiect de  hotărâre ce se va dezbate în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local din  luna aprilie 2022 : 

   Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 
Comunei Lechinţa, județul Bistriţa-Năsăud,  pentru perioada 2021-2027 

      Propunerile ,sugestiile  sau   recomandările  cu  privire la aceste  proiecte de 
hotărâre se vor depune la Primăria comunei Lechinţa până la data de 14.04.2022, 
ora 10,00 sau se vor comunica  prin fax la nr.0263/274325sau  prin e-mail la 
adresa:primăria. lechinta@ yahoo .com  
        Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 
                                                 SECRETAR GENERAL U.A.T., 
                                                                   HANEŞ RODICA 
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