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DEZBATERE PUBLICĂ
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de
minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al
Municipiului Hunedoara pentru societăţile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului
Industrial Hunedoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare a
scutirii/reducerii la plata impozitului /taxei pentru clădiri şi a impozitului /taxei pe teren
utilizate de către organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrative.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de
acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirile care potrivit legii, sunt clasate ca
monumente istorice şi terenurile aferente acestora.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare a scutirii la
plata impozitului pentru clădirea de domiciliu şi a impozitului pe teren aferent acesteia,
persoanelor prevăzute la art.3, alin.(1), lit.(b) şi art.4, alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordarea scutirii la
plata impozitului /taxei pentru clădiri şi a impozitului /taxei pe teren utilizate pentru
furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri şi întreprinderi sociale ca furnizor de servicii
sociale.
6. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport
hibride şi stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acesteia.
AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE:

09.45 – 10.00

10.00 – 10.10

LUNI, 22 februarie 2016
Primăria municipiului Hunedoara, b-dul. Libertăţii, nr.17
Primirea invitaţilor
Înscrierea participanţilor la
cuvânt.
Responsabil: Toma Valerica
persoana responsabilă pentru
relaţia cu societatea civilă
Cuvânt de deschidere
Inițiatorul
proiectelor
de
hotărâri: Primar Viorel Arion

10.10 – 10.30

10.30 – 11.30

11.30 – 11.45

2ex./Toma Valerica

Lansarea temei de dezbătut cu prezentarea Responsabili:
Codrin Mircea Sorin –
proiectelor
director executiv Direcția
Economică
Leștaru Daniela Carmen - șef
Birou impozite și taxe locale,
impunere, constatare, control
Prezentări interactive, sesiune de întrebări - cetăţeni, persoane fizice şi
și răspunsuri, discuții pe marginea juridice, organizaţii ale
proiectelor facilitate de inițiatorul proiectului societăţii civile, organizaţii
de hotărâre și specialiștii care au participat neguvernamentale,
la elaborarea proiectului.
reprezentanţi ai instituţiilor
Dezbatere în plen (durata limită de publice interesate;
exprimare a punctelor de vedere este de 5 - participanţii care se înscriu
minute pentru fiecare participant. În cadrul la cuvânt îşi vor susţine
dezbaterii nu se vor lua în considerare punctele de vedere exclusiv
problemele personale ale participanţilor, pe marginea proiectelor de
precum şi opiniile, sugestiile şi sesizările hotărâri aflate pe ordinea de
care nu au tangenţă cu subiectele aflate în zi.
discuţie).
Codrin Mircea Sorin – director
Prezentarea concluziilor dezbaterii
executiv Direcția Economică
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Nume și
prenume/Denumire
persoană juridică, ONG,
organizaţii ale societăţii
civile, instituţii publice

Identitate
reprezentant

Recomandări
formulate în
scris

Se înscrie la
cuvânt

