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ANUNȚ
In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizională in administratia publică, Primarul Comunei Vlădeni, județul Dambovița, aduce la
cunoștință publică inițierea unui proiect de act normativ, care urmează a fi supus spre
aprobare Consiliului Local al Comunei Vlădeni:
PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice
pentru anul 2022 – forma inițială -

Proiectul de hotărare este afisat din data de 11.01.2022 la sediul și pe site-ul primariei
Vlădeni.
Precizăm că cei interesați pot trimite in scris propuneri, sugestii, opininii care au valoare
de recomandare , mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului, pana la data
de 11.02.2022, la registratura institutiei, prin fax la nr. 0245/660839 sau prin e-mail la adresa
contact@primariavladeni.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau
articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de
contact ale expeditorului.
Totodatã, Primăria comunei Vlădeni, judetul Dâmbovița invită pe toți cei interesați la
întâlnirea de dezbatere publică privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor
Publice pentru anul 2022 – forma inițială Evenimentul are loc în data de 15.02.2022, ora 10:00 - Sediul Primãriei Vlădeni.
La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile și cu
respectarea mãsurilor de protecție sanitarã împuse de riscul de contaminare cu noul
Coronavirus, cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți
comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei,etc.
Numãrul celor care pot participa la aceastã sedințã poate fi modificat, ca urmare a regulilor
dispuse de autoritãțile centrale, valabile la acel moment.
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