ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007 Tel : (40)-268-472493 infopublice@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Secretarul General al Municipiului Brașov
Biroul Informaţii Publice şi Mass-media
Nr. înreg. 28840/15.03.2022

ANUNȚ | Întâlnire publică
Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului
a proiectelor din domeniul social pe anul 2022
Primăria Municipiului Braşov organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, o
întâlnire în cadrul căreia va fi supus în dezbatere publică următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului a
proiectelor din domeniul social pe anul 2022.
Dezbaterea, organizată la solicitarea Asociaţiei Rază de speranţă in Intervenţia şi Terapia TSA
Braşov şi Asociaţiei de Servicii Sociale SCUT Braşov, va avea loc în data de 23 Martie 2022,
începând cu orele 10.00, în format hibrid, atât la sediul Primăriei Municipiului Braşov, B-dul.
Eroilor, nr. 8, în sala de şedinţe a Consiliului Local, precum şi online, pe platforma ZOOM (link
de contectare: Join Zoom Meeting (care poate fi accesat de pe pagina de internet
www.brasovcity.ro/ Consiliul Local/Proiecte de hotărare în dezbatere publică/ PROIECT DE
HOTĂRÂRE
PRIVIND
FINANŢAREA
NERAMBURSABILĂ
DIN
BUGETUL
MUNICIPIULUI BRAŞOV A PROIECTELOR DIN DOMENIUL SOCIAL
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85758887578?pwd=Vmx4Vzl0bXRDbjBpOVRYcGsvYk0yQT09
Meeting ID: 857 5888 7578
Passcode: 945936
Join by Skype for Business
https://us06web.zoom.us/skype/85758887578
Precizăm faptul că Ordinea de zi a dezbaterii publice are următorul cuprins:
Prezentare Ghidul solicitantului privind finanţări nerambursabile din bugetul Municipiului
Braşov pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2022.
Sesiune de întrebări şi răspunsuri, propuneri.
Participanţii vor avea la dispoziţie maxim 3 minute pentru prezentare. Acest interval a fost stabilit
pentru a oferi posibilitatea unui număr cât mai mare de participanți să îşi exprime propunerile și
sugestiile referitoare la proiectul de act normativ.
La această dezbatere sunt invitate să participe persoanele interesate de subiect. Pentru o bună
desfăşurare, vă rugăm să pregătiţi observații punctuale.
Proiectul de hotărâre şi documentele aferente acestuia pot fi consultate la sediul Primăriei
Municipiului Braşov, B-dul. Eroilor, nr.8 şi pe pagina de internet: https://www.brasovcity.ro/filezone/proiecte/hotarare/FNBN20220215/PHCL%20ghid%20social.pdf
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Biroul Informaţii Publice şi Mass Media la
telefon: 0268/405 000, int.108, sau prin intermediul adresei de e-mail: infopublice@brasovcity.ro.
Responsabil Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
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