
PRIMĂRIA COŢOFENII DIN FAŢĂ 
Judetul Dolj 

Strada Coţofenilor nr. 442, 
Cod poştal : 207013, Cod fiscal : 16397900 

e-mail : cotofeniidinfata@gmail.com 
Tel/fax : 0251/446598 

                                                                                    
 
Nr. _______ din 14.11.2022. 
Data publicării: 14.11.2022, ora 10:00 
 

A N U N Ț 
                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată (r1), se aduce la cunoștință publică 
următorul proiect de act normativ: 
                 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor 
Publice al UAT Coţofenii din Faţă pentru anul 2023 
       Proiectul de hotărâre, mai sus amintit cu anexa de bază poate fi consultat: 
- pe site-ul Primăriei comunei Coțofenii din Față la adresa : www.primaria-
cotofeniidinfata.ro ; 
- la sediul Primăriei comunei Coțofenii din Față (panoul de afișaj) ;   
- la secretariatul comunei Coțofenii din Față; 
                 Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la 
secretariatul comunei Coțofenii din Față, 
                 În conformitate cu prevederile art.7. alin (4) din Lege nr. 52/2003, începând 
cu data afișării și până la data de 05.12.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii 
și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii 
publice. 
                 Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor 
transmite prin: 
- e-mail la adresa de poștă electronică: cotofeniidinfata@gmail.com; 
- prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei comunei Coțofenii din Față - la 
secretariatul comunei Coțofenii din Față; 
-persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de hotărâre la care se referă, menționând data trimiterii și 
datele de contact ale expeditorului; 
-persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiile și opriniilor, formulate și 
transmite în scris, sau pe e-mail, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii 
publice este domnul Nițu Alin Cosmin . 
                       Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condițiile 
prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată (r1), dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociație legal 
constituită sau de către o altă autoritate publică. 
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