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încheiat astăzi 09 mai 2016, ora 10.30

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, realizând publicarea
anunțului privind elaborarea următorului proiect de act normativ:
- 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, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat sub
nr. 32355/25.04.2016 și care a făcut obiectul:
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.primariahd.ro – secțiunea
Transparență Decizională;
b) afișării la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, în spațiul accesibil publicului,
începând cu data de 25.04.2016.
În data de 09.05.2016, 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 contestații, cereri, propuneri, sugestii scrise și opinii cu valoare de
recomandare până la data de 09.05.2016, ora 10.00, la proiectul de hotărâre mai sus
amintit.
Ținând seama de prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu completările ulterioare: „În cazul reglementării unei
situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții
imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte
normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în
vigoare” și de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Hunedoara cu privire la oportunitatea promovării acestui proiect, în
sensul motivării situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, precum și
a prezentării consecințelor neadoptării proiectului în regim de urgență, vă înaintez
prezentul proces verbal în vederea demarării procedurii de avizare și adoptare în
procedură de urgență a următorului proiect:
- 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.
Prezentul proces verbal se comunică Serviciului Administrația Publică Locală și Autoritate
Tutelară din cadrul Direcției Juridice, se aduce la cunoștință publică prin afișare la Primăria
municipiului Hunedoara, în spațiul accesibil publicului și se afișează pe pagina de Internet
a Primăriei municipiului Hunedoara la adresa: www.primariahd.ro – secțiunea
Transparență Decizională.
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