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Proces-verbal dle afisare
Subsemnatul lonu! Orag, oonsilier juridic in aparatul
permanent al Consiliului LocAl al (lragului $tei, desemnat prin
dispozitia nr. 1358 emisd de Primelrul oragului $tei in data de
05.07.2007 ca persoana resporlrsabilii cu societatea civili.
incheiat cu ocazia afigdrii conform. art.2lit. b), art. 3lit. a) gi
art. 6 din Legea nr. 5212003 privind transparenla der:izionala in
administratia publicS, a urmdtoarelor:

-

Propunere privind aprobarea modificirilor gi completirilor
aduse la Regulamentul de acordare a Titlului de Cetitean de
Onoare al oragului $tei.

Obiectiunile, propunerile, sugestiile, opiniile vor fi Tnaintate
Administraliei Publice Local, la sediul acesteia, in scris;, in termen
de maximum 10 zile de la afigarea prezentului proces-verbal.
Drept pentru care am Tnclheiat prrezentul proces vetrbal.
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