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MUNICIPIUL ALEXANDRIA

PROCES VERBAL
Incheiata azi,data de 03.12.2020

In data de 03.12.2020, s-a desfasurat in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexadria o 
dezbatere Proiectului de Hotarare privind aprobarea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2021.

La dezbaterea publica, conform legii, participa initiatorii proiectului de hotarare, personalul 
de specialitate implicat in aceasta activitate de initiere a proiectului de hotarare.Avand in vedere  
situatia actuala,nu au fost prezenti in sala, cetateni sau reprezentanti ai mass-media.

In sala au fost prezente sapte persoane din cadrul directiilor din Primaria Alexandria. S-a 
facut prezentarea proiectului de hotarare,personalului din sala.

S-a comunicat ca exista o mapa cu Proiectul de Hotarare privind aprobarea unor taxe 
speciale pentru anul fiscal 2021, iar cine doreste poate s-o consulte.

D-nul Viceprimar Augustin Ioan a facut  o prezentare a proiectului de hotatare,
expunere ce este anexata la prezenta.

D-na Elena Caldararu a facut o prezentare a legislatiei in vigoare si totodata a adus la 
cunostinta persoanelor prezente in sala toate demersurile facute pentru a  respecta prevederile 
legislatiei in vigoare privind promovarea unei hotarari de consiliu local cu caracter de act normativ,
astfel:

- incepand cu data de 02.11.2020, in centrul de informatii pentru cetateniaflat in incinta 
Primariei  Alexandria a fost afisat Proiectul de Hotarare  privind aprobarea unor  taxe 
speciale pentru anul fiscal 2021;

- a fost afisat Anuntul si Proiectul de Hotarare  pe site-ul propriu al Primariei Municipiului 
Alexandria;

- a fost publicat “Anuntul privind afisarea proiectului de Hotarare de consiliul local prin 
care se aproba taxele speciale pentru anul fiscal 2021 in ziarul Teleorman”;

- pana la data de 26.11.2020,la registratura Primariei Municipiului Alexandria, nu au fost 
depuse in scris recomandari, sugestii si opinii privind “Proiectul de Hotarare  privind 
aprobarea unor  taxe speciale pentru anul fiscal 2021,” la registratura proprie a Directiei 
Impozite si Taxe Locale  sau la persoana responsabila cu transparenta decizionala
respectiv d-nul Plosceanu Cristian, dar nici pe adresa de e-mail a Primariei Municipiului  
Alexandria(primalex@alexandria.ro) sau la adresa web a Primariei Municipiului  
Alexandria(www.alexandria.ro)

- a fost afisata procedura privind modalitatea de inscriere, de luare a cuvantului si de 
colectare a recomandarilor in cadrul dezbaterii publice in Centrul  de informatii pentru 
Cetateni;

- nu au fost inregistrate cereri privind transmiterea de copii de pe proiectul de hotarare;
- s-a comunicat persoanelor  din sala ca nu s-au inregistrat cereri privind efectuarea de 

modificari a proiectului de Hotarare  privind aprobarea unor  taxe speciale pentru anul 
fiscal 2021, din partea cetatenilor la registratura primariei ,la registratura proprie, la 
reprezentantul cu transparenta decizionala sau in format electronic, asa cum s-a 
mentionat mai sus.
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D-na  Elena Caldararu, aduce la cunostiinta urmatorul lucru,
Taxele speciale se aproba prin hotarare a Consiliului Local si se aplica in anul fiscal 

urmator, conform prevederilor legale.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, s-a propus incheierea dezbaterii publice, 
propunere  ce a fost votata de toti cei prezenti.
Anexam la prezenta lista cu persoanele prezente la dezbaterea publica.

Viceprimar,
Augustin Ioan,

Intocmit, 
Florentina Mocofan

Sef serviciu,  
Elena Caldararu 

Responsabil cu transparenta decizionala ,  
Cristian Plosceanu

Augustin Ioan
Mocanu Dorel
Delcea Mihai
Caldararu Elena 
Plosceanu Cristian
Mocofan Florentina
Ciobanu Ramona


