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ANUNȚ  
 

 
 În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică - Republicată,  cu modificările și completările ulterioare, se supune consultării 
publice Proiectul de hotărâre al Consiliului local al orașului Azuga  privind “aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2023”. 
 Cei interesați pot prezenta, în scris, în perioada 08-21.11.2022, propuneri, sugestii și opinii cu 
caracter de recomandare , de luni până joi  între orele 09,00 – 16,00 si vineri între orele 09 00 – 14 00, 
la sediul Primăriei Orașului Azuga, din str.Independenței, nr.10A, prin poștă, prin fax la nr. 0244 
326330 sau prin e-mail: contact@primariaazuga.ro 
 Proiectul de act normativ, însoțit de documentele prevăzute de legislația în vigoare, se pot 
obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Primăriei Orașului Azuga, str.Independenței, 
nr.10A sau poate fi consultat pe site-ul Primăriei Orașului Azuga: www.primariaazuga.ro. Informații 
suplimentare pot fi obținute la numerele  de telefon: 0244/ 326300 sau 0244/ 327431, persoană de 
contact Vînătoru Mariana. 
 În cazul în care vor fi înregistrate recomandări, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, va fi suspus dezbaterii publice în data de 
22.11.2022, ora 10,00, la sediul Primăriei orașului Azuga, din str.Independenței, nr.10A, Azuga,  
jud.Prahova. 
 Toate persoanele interesate să participe la dezbaterea publică vor transmite la adresa de e-
mail: contact@primariaazuga.ro sau la registratura Primăriei orașului Azuga , str.Independenței, 
nr.10A, datele de contact (nume, prenume, CNP, funcție/calitate deținută în cadrul entității) cu care se 
vor înregistra pentru participarea la dezbaterea publică , până la data de  21.11.2022 , ora 14,00. 
 Timpul alocat luării cuvântului va fi de maxim 3 minute/participant, iar ordinea de exprimare a 
propunerilor, sugestiilor sau opiniilor  fiind cea consemnată cu ocazia transmiterii a intenției de 
participare. 
 Modalitatea de colectare de către Primăria orașului Azuga a recomandărilor se va realiza prin 
consemnarea lor într-un proces-verbal. 
 Modalitatea privind desfășurarea dezbaterii publice va fi prezentată participanților la 
începutul dezbaterii. 
 Propunerile și observațiile discutate în cadrul dezbaterii publice vor fi incluse în minuta ce va fi 
întocmită în urma acestei dezbateri și vor fi analizate în vederea stabilirii oportunităților preluării 
proiectului de hotărâre  privind “aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023”. 
 Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au 
exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de hotărâre cu caracter normativ 
privind “aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023”, în discuție. 
 Ulterior încheierii dezbaterii publice, se vor publica pe site-ul Primăriei orașului Azuga 
documentele: minuta dezbaterii publice , recomandările scrise 
 Data afișării anunțului: 08.11.2022. 
 

 

  PRIMAR,       SECRETAR, 

 Barbu Ciprian George       Lazăr Alina 
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