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Raport al dezbaterii publice 
Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov 

privind acordarea pachetului cu rechizite şcolare „ Primul ghiozdan ” 
 
           În conformitate cu art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitor la proiectul 
de act normativ sus menționat s-au derulat următoarele activități:  
               1. Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Braşov,  
https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/proiecte_de_hotarare_dezbatere_publica-20.04.2022 
  Au fost publicate următoarele documente:  
- Raportul de specialitate la Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind acordarea 
pachetului cu rechizite şcolare „ Primul ghiozdan”;  
-Referatul de aprobare Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind acordarea 
pachetului cu rechizite şcolare „ Primul ghiozdan”;  
-Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind acordarea pachetului cu rechizite 
şcolare „ Primul ghiozdan”; 
-Anexa – privind acordarea pachetului cu rechizite şcolare „ Primul ghiozdan”. 
  2. Publicarea documentației pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov, 
http://www.dasbv.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/2022-2/- 20.04.2022;  
 3. Afișarea documentației privind proiectul de hotărâre la sediul Direcției de Asistență 
Socială Brașov, str. Panselelor nr. 23 – 20.04.2022;  
 4. Transmiterea proiectului de hotărâre, a referatului de aprobare, a raportului de 
specialitate și a anexei către mass-media – 20.04.2022;  
 5. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de 
recomandare – 20.04.2022-12.05.2022;  
 6. Primirea propunerilor. În perioada legală nu s-a primit în scris nici o propunere, sugestie 
sau opinie cu privire la acest proiect de act normativ;  

7. Nu a existat cerere formulată în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate publică pentru organizarea unei întâlniri publice; 
           8. În urma evaluării, proiectul urmează să intre în şedinţa Consiliului Local al municipiului 
Brașov din luna mai 2022, în forma inițială.  
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