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Anunț public 

Referitor la elaborarea 

Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov 

Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2020 

 

 

Astăzi, 13.12.2019, Direcția de Asistență Socială Brașov anunță deschiderea procesului de 

dezbatere publică referitoare la Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Local al municipiului Brașov, pentru anul 2020. 

Documentația privind proiectul de hotărâre poate fi studiată pe site-ul Direcției de Asistență 

Socială Brașov (www.dasbv.ro) sau la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, str. Panselelor nr. 

23.  

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus 

consultării publice pot fi transmise în scris până la data de 27.12.2019 pe adresa Direcției de Asistență 

Socială Brașov, str. Panselelor nr. 23, pe fax la numărul 0368464083 sau la adresa de e-mail 

dasbv@dasbv.ro.  

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris, va fi justificată în scris.  

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

proiectul de hotărâre, dacă acest lucru este solicitat în scris până la data de 27.12.2019, în conformitate 

cu art. 7, alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0368/469995.  

 

   Director General,  

MarianaTopoliceanu  

Responsabil pentru relația cu societatea civilă, 

 Monica Chelban  

Documente atașate, 

Raportul de specialitate la Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Local al municipiului Brașov, pentru anul 2020; 

Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, 

pentru anul 2020;  

 Anexă- Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local al Municipiului Braşov anul 2020. 


