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Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

 

     Astazi, 21.12.2022, Consiliul Local al comunei Hidiselu de Sus, anunta 

deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a 

proiectului urmatorului act normativ: Proiectul de hotarare inregistrat cu nr. 

7559/21.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 

2023; prin care se propune aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a 

scutirilor, pentru anul 2023; 

    Documentatia aferenta proiectului de act normativ include:  

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus;  

• textul complet al proiectului actului respectiv; 

• alte documente considerate relevante. 

    Documentatia poate fi consultata: 

• pe pagina de internet a institutiei, la https://primaria-hidiseludesus.ro/ ; 

• la sediul institutiei cu adresa indicata in antetul anuntului;  

• proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la 

compartimentul de relatii cu publicul al institutiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 

normativ supus procedurii de transparenta decizionala se pot depune pana la data de 

pana la data aprobarii acestuia intr-o sedinta a consiliului local: 

    □ ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: hidiseludesus@cjbihor.ro;  

□ prin posta, pe adresa indicata in antetul anuntului;  

□ la sediul institutiei, la registratura, adresa indicata in antetul anuntului, intre 

orele 08:00-16:00. 

Materialele transmise vor purta mentiunea „Propuneri privind Proiectul de 

hotarare inregistrat cu nr. 7559/21.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2023". 

    Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 

pagina de internet a institutiei, la linkul https://primaria-hidiseludesus.ro/. 

    Nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris va fi justificata in 

scris. 

    Pentru cei interesati exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care sa se 

dezbata public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in scris 

de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate sau institutie publica 

pana la data de 27.12.2022. 

    Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de 

contact: telefon: 0259335855, e-mail: hidiseludesus@cjbihor.ro. 
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