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ANUNŢ  

referitor la elaborarea PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 

 

 

    MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 

           Astăzi, 10.01.2023, Direcția Economică, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă 

decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: ’’HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 

     Documentaţia poate fi consultată:   

•   pe pagina de internet a instituţiei, respectiv www.pmtgv.ro, secțiunea-Transparență 

Decizională,  

•   la sediul instituţiei din Municipiul Târgoviște, strada Revoluției nr. 1-3  

•     Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare se pot depune până la data de 

20.01.2023:  

•  prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul 

www.pmtgv.ro/Transparenta/transparenta.html.;  

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro; 

• prin poştă, pe adresa Municipiul Târgoviște, strada Revoluției nr. 1-3; 

• la Registratura  instituţiei de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 

      Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind Proiectul de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023’’ 

       Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 

internet a instituţiei, la linkul www.pmtgv.ro/Transparenta/transparenta.html . 

             Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.   

             Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie 

legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 30.01.2023, ora 

10.00 (art. 129 alin.5 din Codul Administrativ și art. 7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 (r1) privind 
transparența decizională în administrația publică) . 

               Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 

0245611222, e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, persoană de contact: consilier 

DAPL. Soare Iuliana. 

 
SECRETARUL GENERAL 
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