Minută dezbatere publică Taxe şi impozite pentru anul 2017
10.11.2016
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a iniţiat procedura de consultare
publică cu privire la PH privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Etapa consultării publice a avut loc în perioada 13.10.201627.10.2016.
Proiectul de hotărâre a putut fi studiat la sediul Primăriei oraşului
Tîrgu Neamţ - Birourile 5 şi 9, precum şi la adresa de internet
www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE - Proiecte supuse
dezbaterii publice.
Au fost respectate termenele prevăzute la art.7 din Legea
nr.52/2003, respectiv:
Anunţul referitor la elaborarea PH a fost adus la cunoştinţa
publicului în data de 13.10.2016 prin următoarele mijloace de informare :
-

postare pe site-ul institutiei, pe reţeua de socializare piatapublica.ro.şi pe
Facebook

- afişare la sediul instituţiei
- afişare pe panoul cu Led din faţa CINEMA
- transmis către mass-media locală
Invitaţia pentru dezbaterea publică a fost :
- transmisă către mass-media locală
-

postată pe site-ul institutiei, pe reţeua de socializare piatapublica.ro.şi pe
Facebook

- afişată la sediul instituţiei in data de 07.11.2016

La acest proiect de hotărâre s-a primit o propunere din partea
Compartimentului Stare Civilă (SPCLEP) nr.19227 din 27.10.2016, având
ca obiect includerea în PH de taxe speciale aferente serviciilor de stare
civilă.
Prin răspunsul cu nr.19708/07.11.2016 Direcţia Venituri-Impozite şi
Taxe din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ a comunicat
Compartimentului Stare Civilă modificarea şi completarea PH privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, după cum
urmează:
-au fost introduse art.11 şi Anexa nr.7 prin care se aprobă Regulamentul
privind procedura de calcul şi utilizarea unor taxe speciale pentru prestări
de servicii efectuate de către SPCLEP – Compartiment Stare Civilă.
- a fost completată Anexa nr.1 prin introducerea Capitolului VIII- Taxe
speciale.
Din partea administraţiei locale a oraşului Tîrgu Neamţ au participat
la întâlnire Viceprimar, Vasile Apopei, Administrator Public, Geanina
Fedeleş, Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice, Rotaru Popa Mihaela,
Şef Birou Taxe şi Impozite Locale, Gabriel Curcă şi trei funcţionari publici.
La dezbaterea publică nu au participat cetăţeni ai oraşului şi nici
reprezentanţi ai mass-media, drept pentru care dezbaterea nu s-a mai
ţinuţ.

Întocmit,
Şef Serviciu Comunicare si Relatii Publice
Mihaela Rotaru-Popa

