
                                                        

 Primăria şi Consiliul local Cheţani

dezbatere publică

 În calitatea dvs. de persoane fizice sau juridice, plătitori de taxe şi impozite locale, aşa cum se 

procedează în orice familie, noi

punctul de vedere asupra modului de cheltuire a acestor venituri.

 Vă aşteptăm cu 

- Sat Grindeni, Căminul Cultural: 13.01.2018, ora 15,00

- Sat Hădăreni, Căminul Cultural: 14.01.2018, ora 16,00

- Sat Cheţani, Căminul Cultural, 16.01.2018, ora 16,00

   

     

       
                                                        

Primăria şi Consiliul local Cheţani

dezbatere publică ce are ca obiect bugetul local al Comunei Cheţani pentru anul 201

În calitatea dvs. de persoane fizice sau juridice, plătitori de taxe şi impozite locale, aşa cum se 

procedează în orice familie, noi,  

punctul de vedere asupra modului de cheltuire a acestor venituri.

Vă aşteptăm cu interes:  

Sat Grindeni, Căminul Cultural: 13.01.2018, ora 15,00

Hădăreni, Căminul Cultural: 14.01.2018, ora 16,00

Sat Cheţani, Căminul Cultural, 16.01.2018, ora 16,00

       

       

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL

                                      
                                                        INVITAŢIE 

Primăria şi Consiliul local Cheţani au deosebita onoare de a vă invita să participaţi la o întâlnire de 

ce are ca obiect bugetul local al Comunei Cheţani pentru anul 201

În calitatea dvs. de persoane fizice sau juridice, plătitori de taxe şi impozite locale, aşa cum se 

 cei care administrăm banul public

punctul de vedere asupra modului de cheltuire a acestor venituri.

Sat Grindeni, Căminul Cultural: 13.01.2018, ora 15,00 

Hădăreni, Căminul Cultural: 14.01.2018, ora 16,00

Sat Cheţani, Căminul Cultural, 16.01.2018, ora 16,00 

     Cu deosebită consideraţie,

   EMIL FLORIN MOCAN

- PRIMAR  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA CHEŢANI

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL

                                             

au deosebita onoare de a vă invita să participaţi la o întâlnire de 

ce are ca obiect bugetul local al Comunei Cheţani pentru anul 201

În calitatea dvs. de persoane fizice sau juridice, plătitori de taxe şi impozite locale, aşa cum se 

cei care administrăm banul public, avem obligaţia să vă cerem 

punctul de vedere asupra modului de cheltuire a acestor venituri. 

 

Hădăreni, Căminul Cultural: 14.01.2018, ora 16,00 

 

Cu deosebită consideraţie, 

EMIL FLORIN MOCAN 

PRIMAR  -  

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA CHEŢANI 

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 

            

au deosebita onoare de a vă invita să participaţi la o întâlnire de 

ce are ca obiect bugetul local al Comunei Cheţani pentru anul 2018. 

În calitatea dvs. de persoane fizice sau juridice, plătitori de taxe şi impozite locale, aşa cum se 

avem obligaţia să vă cerem sfatul şi 




