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 MINUTĂ
              PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

          Încheiată astăzi 18.06.2021

Cu ocazia desfășurării dezbaterii publice a Proiectului de Hotărîre privind
modificarea HCL nr. 341/2020 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor

locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021.

Procedura de consultare publică a fost inițiată prin Anunțul nr. 49957/05.05.2021, iar
pentru data de 18.06.2021, ora 10.00, a fost stabilită Ședința de dezbatere publică, ce  are drept scop
dezbaterea  publică  a  Proiectului  privind  modificarea  HCL  nr.  341/2020  privind  aprobarea
nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în
anul 2021.

La dezbaterea publică,  au participat,  din partea Municipiului Alba Iulia,   domnul
Gabriel Codru  Pleșa, primar al Municipiului Alba Iulia,  domnul Badiu Călin,  director executiv –
Direcția  Venituri,  domnul Silaghi  Adrian,  consilier  juridic  -  Direcția  Venituri  și  doamna Plosca
Simina, consilier juridic responsabil cu  Legea nr. 52/2003 – privind transparența decizională în
administrația publică.

Proiectul  de  Hotărâre  privind  modificarea  HCL nr.  341/2020  privind  aprobarea
nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în
anul 2021, a fost  afișat  la sediul Instituției noastre prin p.v. de afișare nr.  50486/06.05.2021, la
sediul  Direcției  Venituri  prin p.v.  nr.  50492/06.05.2021,  publicat  pe  pagina  de  internet
www.apulum.ro,  secțiunea  Consultare  publică  și transmis  spre  publicare  și  publicat  în  ziarul
ProAlba din data de 06.05.2021.

Dezbaterea publică a fost convocată a se desfășura în Sala de ședințe aflată la sediul
Primăriei municipiul Alba Iulia,  Calea Moților, nr. 5 A, Județul Alba, începând cu ora 10.00.

La ora începerii dezbaterii nu au fost prezenți cetățeni interesați sau organizații și
asociații pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre mai sus menționat, iar până la data de
24.05.2021, nu au fost  depuse la Registratura Primăriei  municipiul Alba Iulia cereri,  propuneri,
sugestii scrise sau opinii cu valoare de recomandare referitoare la  proiectul de hotărâre menționat
mai sus.

Drept pentru care s-a încheiat prezenta Minută, care se va afișa la avizierul Primăriei
municipiul Alba Iulia,  la Direcția Venituri  și  pe pagina de internet a instituției  www.apulum.ro,
secțiunea Consultare publică.
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