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Nr. 3419/2019

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în 
administraţia publică locală, aducem la cunoştinţa publică următoarele proiecte de hotărâri ce urmează 
a f i  supuse aprobării Consiliului local al Comunei Ditrău în şedinţa ordinară din data de 26 iunie 2019 
, ora 1600, în sala de conferinţă a Căminului Cultural Korosi Csoma Sandor din Ditrău:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea păşunatului precum şi 
exploatarea pajiştilor şi păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Ditrău

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Ditrău la „Programul privind instalarea de 
sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice” 
pentru derularea procedurilor de achiziţie publică necesare achiziţionării şi instalării sistemelor fotovoltaice 
finanţate şi pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării proiectului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate Nr, 1/2019 în localitatea Ditrău, 
amplasament: Zona sat Jolotca, Postata Berdoczok, extravilan, beneficiar: Csata Nada-Sylvia

Publicăm astăzi 21.06.2019 pe site-ul Primăriei www.gyergyoditro.ro la Secţiunea Consiliul 
local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus menţionate si afişăm la avizier Procesul verbal 
de afişare nr.3420/2019.

Cei interesaţi pot transmite pe adresa de e-mail al primăriei clditrau@gmail.com sau în scris la 
Registratura primăriei, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare, privind conţinutul actelor 
administrative până la data de 25.06.2019 , ora 1600. Sugestiile si propunerile dumneavoastră vor f i  
prezentate în cadrul şedinţei Consiliului local al comunei Ditrău din data de 26 IUNIE 2019,
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