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   MINUTA   

DEZBATERII PUBLICE 

din data de 14.11.2022 

 

  Încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și 

taxelor speciale pentru anul 2023 și acordarea unor scutiri sau reduceri. Procedura de consultare publică 

a fost inițiată prin anunțul nr. 6300/67129/(RI1)130/02.11.2022, în data de 14.11.2022 la ora 1600, la 

sediul Municipiului Codlea, str. Lungă, nr. 33, în sala de ședințe, în scopul dezbaterii publice a 

proiectului de hotărâre menționat. 

Proiectul de hotărâre a fost însoțit de expunerea de motive, raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Impozite și Taxe Locale, care a fost afișat la sediul instituției și pe pagina de internet 

www.municipiulcodlea.ro 

La ora începerii dezbaterii sunt prezenți: conducerea executivă a primăriei si funcționari publici, 

reprezentată prin dl Gheorghe Rișcău viceprimarul Municipiului Codlea, dl Octavian Ștefan Ciolan 

administratorul public al Municipiului Codlea, dna Ortenzia Rodica Cârstolovean - şef, serv. I.T.L, dna 

Simona Lazăr consilier juridic, dna Raluca Ilie - consilier în cadrul serv. I.T.L, dna Maricuţa Şuşu - 

inspector din cadrul serv. I.T.L 

 În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin 

organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea participării și implicării 

cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local și crearea unor relații de colaborare între cetățeni și 

administrație, astfel încât procedura de adoptare a actelor normative să respecte prevederile legale de 

informare, supunere spre dezbatere publică și accesul publicului la luarea deciziilor. 

 Până la data organizării dezbaterii publice din data de 14.11.2022, din partea cetățenilor, la 

registratura Primăriei Municipiului Codlea, sau pe adresa de email contact@municipiulcodlea.ro, nu au 

fost înregistrate cereri, propuneri, sugestii scrise și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

hotărâre.  

Pe marginea proiectului de hotărâre, nu au fost făcute  propuneri.  

Procedura de consultare publică se încheie, proiectul de hotărâre, urmează a fi supus dezbaterii 

comisiei de specialitate a consiliului local și aprobat în plenul acesteia. 

 Minuta dezbaterii publice se va afișa pe panoul de afișaj de la sediul Primăriei Municipiului 

Codlea și pe pagina de internet a instituției www.municipiulcodlea.ro 

 
Participanți:    
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	RALUCA ILIE
	Întocmit
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	MARICUTA SUSU
	Avizare
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	ORTENZIA-RODICA CARSTOLOVEAN
	Avizare
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	SIMONA-MIHAELA LAZAR
	Avizare
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	STEFAN-OCTAVIAN CIOLAN
	Avizare
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	GHEORGHE RISCAU
	Avizare
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