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ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa deci zională în
admini straţi a publ ică l ocală, republi cată, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureş ti, aduce
la cunoşti nţa pub lică :
ORGANIZAREA DE ZBATERII PUBLICE
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea şi exploatarea
parcărilor de reşedinţă de pe raza Sectorului 2 al Municip iului Bucureşti

în şedinţă desfăşurată online, pe platforma de videoconfe rinţă- WEBEX, în data de:

03.06.2021, ora - 17:00
Îu vederea participării la şedinţa online, vă rug<lm să comunicaţi solicitarea
dumneavoastră la adresa de e-mail: in(opublice@ps2.ro, menţiouând urmf'ifoarele informaţii:
nume şi prenume, număr de telefon, urmând sii primiţi link-ul pentru conectare, În ziua şedinţei,
pe adresa de e-mail pe care o indicaţi.
Prin accesarea link-ului şi implicit conectarea la sesiunea online a dezbaterii publice, vă
exprimaţi acordul cu privire la modalitatea tehnică de participare şi inclusiv la prelucrarea
datelor cu caracter personal, având În vedere că şedinţa va fi transmisă live pe pagina de
facebook a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi va.fi Înregistrată.
De asemenea. persoanele interesate pot depune/t ransmite în scris recomandări/propun e ri
refe ritoare la actul normativ în referi n tă la Centrul de Rel aţ ii cu Publicul, prin poşta e lectroni că. la
adresa ele email corina. duinea@ps2.ro, precum ş i în cadrul şeclin\.ei publice organizate, fi ind
asigurat dreptul la l iberă expri mare a ori căru i cetăţean interesat conform legii.
Persoana responsabilă: Irina Ionescu, telefon: 02 1.209.61.66

În funcţie de numărul de participanţi înscrişi , la începutul şedinţei online vor fi comunicate
aspecte referitoare la organizarea acesteia, inclusiv durata intervenţii lor individuale asupra
subiectului supus dezbaterii.

PRIMAR ,
RADU-NICOLAE MIHAIU
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