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Nr. 1072/21.02.2022

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, republicată, aducem la cunoștința publicului:
PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXRAORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CHIRNOGENI DIN DATA DE 25
FEBRUARIE 2022, ORA 13.00, SALA DE ȘEDINȚE A CONSILIULUI LOCAL:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local ca
membru în comisia de evaluare a probei de interviu, la consursul pentru ocuparea
funției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Chirnogeni
Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA
✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local
Chirnogeni nr. 2 și 3
Proiectele de hotărâre împreună cu documentația de bază pot fi consultate:
▪ Pe site-ul primăriei comunei Chirnogeni la adresa www.primaria-chirnogeni.ro,
secțiunea Monitorul Oficial Local
▪ La compartimentul secretariat din cadrul primăriei comunei Chirnogeni;
Proiectele de hotărâre se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general
al comunei Chirnogeni, județul Constanța.
Cei interesați pot transmite până la data de 25.02.2022, ora 12,00, propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare, privind conținutul actelor normative. Persoanele sau
organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din
proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
PROCES VERBAL DE AFIȘARE
Încheiat în data de 21.02.2022 la sediul Primăriei comunei Chirnogeni, județul
Constanța, cu ocazia afișării PROIECTUL ORDINII DE ZI
Privind proiectele de hotărâre ce urmează a fi adoptate de către Consiliul local al
comunei Chirnogeni, în cadrul ședinței extraordinare din 25 februarie 2022.
Prezentul proces verbal a fost întocmit în două exemplare, din care unul alcătuie parte integrantă din dosarul
de ședință nr. 3 al Consiliului local Chirnogeni, iar celălalt se află la Compartimentul secretariat și pe siteul www.primaria-chirnogeni.ro
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