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PROCES-VERBAL,
de indeplin ire  a procedurii de afişare 

incheiat astazi 12.04.2019

Subsemnata Eftenie Tatiana -Titiana -re fe ren t in cadru Primăriei Bolbosi, responsabil cu indeplin irea 

ob liga ţiilo r de transparenta decizionala, am procedat la afişarea Anunţu lu i nr.1708 din 12 .04.2019 , a

Referatului privind Proiectul bugetului de ven itu ri si cheltu ie li pe anul 2019 si estimarea bugetului de 

ven itu ri si cheltu ie li pentru  anii 2020-2022 al Comunei Bolbosi si anexe, după cum urmeaza:

-pe afisierul de la sediul ins titu ţie i, la parteru l clădirii din localitatea Bolbosi, jude ţu l Gorj, in prezenta 

doam nei Eftenie Tatiana -Titiana din cadrul C om partim entu lu i Resurse umane;

- s-a predate un exem plar pentru  postare pe pagina de in te rne t a ins titu ţie i, efectuata de care D um itru 
David;

D rept pentru  care s-a în tocm it prezentul proces-verbal.
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ANUNŢ PUBLIC

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI BOLBOSI, reprezentata de PRIMAR, cu sediul in 

comuna Bolbosi, jud e ţu l Gorj, anunţa publicul in terest asupra organizării dezbaterii publice cu priv ire  la 

Proiectulu i bugetu lu i de ven itu ri si cheltu ie li pentru  anul 2019 si estimarea bugetului de ven itu ri si 

cheltu ie li pentru  anii 2020-2022 al comunei Bolbosi.
Dezbaterea publica va avea loc in data de 24.04.2019 ora 14.00, in Sala de Şedinţa a Primăriei 

Comunie Bolbosi si este deschisa tu tu ro r  ce tă ţen ilo r interesaţi in acest subiect.

Persoanele interesate il pot consulta personal la sediul Primăriei Comunei Bolbosi si pe site-ul 

w w w .prim ariacom uneibolbosi.com  TRANSPARENTA DECIZIONALA. Cetăţenii care doresc sa faca 

propuneri, sugestii si op in ii cu valoare de recomandare privind acest act norm ative, o pot face in scris pe 
adresa mai sus m enţionata. U ltim a zi de depunere a p ropunerilo r si sugestiilor scrise pentru 

DEZBATEREA PUBLICA este data de 24.04.2019 ora 14.00
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