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PRIMARIA MUNICIPIULUI MOINESTI, reprezentata prin PRIMAR, cu
sediulin municipiul Moine~ti, str. V. Alecsandri, nr. 14, judetul Bacau, in temeiul art.
6 alin.1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, cu modificarile si completarile ulterioare, aduce la cuno~tinta publica a
cetatenilor municipiului Moine~ti ca a eleborat un proiect de hotarare, prin intermediul
Directiei Economice, Serv. I.T.L. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul2013.
Potrivit proiectului de hotarare supus dezbaterii publice raman valabile valorile
stabilite prin HCL nr.163/2009 pentru anul 2010, HCL nr. 39/2011 pentru anul 2011
si HCL 59/2011 pentru anul 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere situatia financiara scazuta a cetatenilor si nivelul ridicat a
somajului, conducatorul autoritatii executive propune adoptarea de catre Consiliul
Local al municipiului Moine~ti a unui Proiect de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2013.
Persoanele interesate de acest proiect, · se pot documenta personal la sediul
Primariei municipiului Moine~ti, Biroul Relatii Comunicare ~i Activitatii Publice, la
Registratura unitatii, cam. 6, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.00-16.00, iar vineri
intre orele 8.00- 13.00, cat si pe site-ul www moinesti.ro.
Persoanele care doresc sa faca propuneri, sugestii si opinii cu valoare de
recomandare privind acest act normativ, o pot face in scris pe adresa: str. V.
Alecsandri, nr.14, municipiul Moine~ti, judetul Bacau, sau la Registratura generala
Prmariei municipiului Moine~ti, zilnic de luni pana joi intre orele 8.00-16.00, iar
vineri intre orele 8.00-13.00 la d-na Popescu Genoveva.
Ultima zi de depunere a propunerilor ~i sugestiilor scrise este de 17.05.2012 dupa
care se va definitiva proiectul.
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