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ANUNŢ
Primăria Municipiului Tulcea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată, propune:
Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2021. – iniţiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 09 decembrie 2020, ora 11:00, în sala de
şedinţe a Primăriei Municipiului Tulcea, str. Păcii, nr. 20, etaj 1 – Sala 07 Consilieri
locali.
Proiectul de act normativ menționat, însoțit de Referatul de aprobare al Primarului
Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 933943/06.11.2020, Raportul de fundamentare întocmit
de Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Direcției Economice, înregistrat sub
nr. 255631/09.11.2020 și anexele nr. 1 - 11, a fost afişat spre consultare la sediul Primăriei
Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 și pe site-ul instituţiei www.primariatulcea.ro în data
de 12 noiembrie 2020.
La dezbaterea publică este invitată să participe, în limita locurilor disponibile în sală și cu
respectarea măsurilor de protecție și de distanțare socială stabilite pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, orice persoană interesată: persoane fizice
şi/sau juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai
instituţiilor publice interesate, ai presei etc.
În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a
proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până marți, 8 decembrie
2020, ora 16:00, la adresa de e-mail contact@primaria-tulcea.ro ori la telefon 0240 515760 cu
menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii
şi, în cazul asociaţiilor profesionale, a numărului şi numelui participanţilor.
Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 10
minute/asociaţie profesională sau, după caz, participant.
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