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ANUNŢ  

 

Astăzi, 08/03/2023, Comuna Mărișelu, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a 

procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

1. Proiect de hotărâre nr. 33 din 08/03/2023 privind aprobarea încheierii  Actului adițional nr. 6 la 

Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public 

de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale 

inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de 

Colectare din județul Bistrița-Năsăud. 

Paragraf descriptiv - având în vedere necesitatea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de 

concesiune nr. 1277 din 06.12.2018, se impune aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de 

concesiune nr. 1277 din 06.12.2018. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:  

- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;  

- raportul de specialitate; 

- alte documente considerate relevante: nota de fundamentare nr. 8 din 06.03.2023, adresa ADI 

Deșeuri nr. 773/06.03.2023. 

 Documentaţia poate fi consultată:  

- pe pagina de internet a instituţiei, la www.comunamariselu.ro, secțiunea Consiliul Local, 

subsecțiunea Proiecte de hotărâre. 

- la sediul instituţiei, la adresa: sat Mărișelu, nr. 150, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud; 

- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu 

publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.03.2023 

 prin formularul disponibil la Registratură;  

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.mariselu@gmail.com; 

 prin poştă, la adresa: sat Mărișelu, nr. 150, comuna Mărișelu, județul Bistrița- Năsăud;  

 la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa sat Mărișelu, nr. 150, comuna Mărișelu, județul Bistrița- 

Năsăud, între orele 800-1630 de luni până joi și vineri între orele 800-1400  

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind proiectul de hotărâre nr. 33 din 

08/03/2023 privind aprobarea încheierii  Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 

06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de 

colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri 

menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud." 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a 

instituţiei, la linkul www.comunamariselu.ro . 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită 

sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.03.2023. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 

0263272710, e-mail: primaria.mariselu@gmail.com, persoană de contact: Domnița Zăvoian. 

 

 
Prezentul anunț a fost afişat la Punctul de informare -documentare al comunei Mărișelu, precum și pe site-ul 

www.comunamariselu.ro, în perioada 08.03.2023– 20.03.2023 conform procesului verbal de afisare nr. 1229/08.03.2023, 

procesului verbal dezafisare nr._____________, înregistrându-se un număr de ……. propuneri, ……. sesizări, ……. 

contestații ale cetăţenilor  cu privire la PHCL nr. 33/08.03.2023. 

Secretar general, Domnița Zăvoian 

http://www.comunamariselu.ro/
http://www.comunamariselu.ro/
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PROCES VERBAL DE AFIȘARE 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, am procedat la afișarea anunțului nr. 1229 din 08.03.2023, la avizierul Primăriei 

Comunei Mărișelu și internet a instituţiei, la www.comunamariselu.ro, secțiunea Consiliul Local, 

subsecțiunea Proiecte de hotărâre, a proiectului de hotărâre nr. 33 din 08/03/2023 privind aprobarea 

încheierii  Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea 

prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare 

și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul 

Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud, care urmează a fi supus spre 

aprobare Consiliul Local Mărişelu.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Domnița Zăvoian 
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