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            In conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) și (4)  din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,   se aduce la cunoștiință că a fost inițiat  următorul proiect de hotărâre : 

           -Proiect de hotărâre nr.43/11.10.2022 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de  

întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEŞTI. 

         Proiectul de hotărâre urmează să fie supus aprobării în sedința ordinară a Consiliului local 

din luna noiembrie 2022 , ce se va desfășura la Școala Gimnazială Cornești. 

      Persoanele fizice și juridice pot depune propuneri ,sugestii sau opinii cu valoare de  

recomandare cu privire la conţinutul actului normativ sus menționat  în termen de 15 zile de la 

data afisării la  Compartimentul registratura , relații cu publicul și arhivă . 
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii 

cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele 
din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, 
materialul va purta mențiunea . 

           "Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2023.” 

             Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Gheorghița STAN. 

             Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o 

formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local. 
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul 

general al comunei . 

           Proiectul de hotărâre însoțit de  materialele de prezentare și motivare pot fi consultate în 

format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL 

LOCAL  și la sediul Primăriei comunei Cornești. 

 

 

 

 

 

 

 PRIMAR  ,                                                   SECRETAR GENERAL, 

 Radu STANCU Gheorghița STAN 
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