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PROCES - VERBAL
DE COLECTARE A CERERILOR, PROPUNERILOR,
SUGESTIILOR ȘI OPINIILOR
încheiat astăzi 18.12.2015

Subsemnata Toma Valerica având funcția de șef Serviciul Informații pentru Cetățeni
și Relații Publice din cadrul Unității Administrativ Teritoriale a municipiului Hunedoara,
responsabil cu îndeplinirea obligațiilor de transparență decizională, conform Dispoziției nr.
2742/19.10.2004 emisă de Primarul municipiului Hunedoara, în data de 18.12.2015, ora
10.00 am verificat și am constatat că la Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații
Publice, precum și cu ocazia audiențelor acordate de Primarul municipiului Hunedoara,
Viceprimarul municipiului Hunedoara, care au loc săptămânal, nu s-au depus cereri,
propuneri, sugestii scrise și opinii cu valoare de recomandare până la data de 18.12.2015,
ora 10.00, la următoarele proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, a
impozitului pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, şi a impozitului pe
teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv (Proiect de hotărâre
nr.37).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul școlar 2016 –
2017 (Proiect de hotărâre nr.38).
3. Proiect de hotărâre privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de
întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie
2015 , inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului
Hunedoara (Proiect de hotărâre nr.41).

Prezentul proces – verbal se transmite Serviciului Administrația Publică Locală și
Autoritate Tutelară din cadrul Direcției Juridice, se afișează pe pagina de Internet a
Primăriei municipiului Hunedoara la adresa: www.primariahd.ro – secțiunea Transparență
Decizională (proiect de hotărâre nr. 37/2015, proiect de hotărâre nr. 38/2015 și proiect de
hotărâre nr.41) cât și pe panoul de afișaj al instituției.
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