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PROCES -VERBAL (MINUT A)
DE DEZBATERE PUBLICA
incheiata astazi 05.10.2015

Cu ocazia desfa$uriirii dezbaterii publice a proiectului de hotiirare privind stabilirea impozitelor ~i
taxelor locale la nivelul municipiului Moinesti, judetul Baciiu, pentru anul 2016, prin intermediul Direqiei
Economice - Serviciul Venituri.
Dezbaterea publicii a fast convocatii prin anuntul nr. 32.511/24.09.2015, pentru orele 13.00 ~i are
drept scop dezbaterea publicii a Proiectului de hotiirare privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale la
nivelul municipiului Moine$ti, judetul Bacau, pentru anul 2016, a Expunerii de motive nr.
32.120/22.09.2015 $i a Raportului de specialitate nr.32.119/22.09.2015 al Serviciului Venituri din cadrul
Directiei Economice, care au fast afi$ate pe avizierul de la sediul institutiei $i pe pagina de internet
':YWw.moinesti.ro TRANSPARENTA DECIZIPNALA la data de 24.09.2015 prin Procesul-Verbal nr.
32.513/24.09.2015.
Dezbaterea publicii a fost convocatii a se desfii$ura in Sala de ~edintii, situatii la sediul institu\iei
din Municipiul Moine$ti, str. V. Alecsandri, nr. 14,jud. Baciiu, incepand cu ora 13.00.
La data $i ora mentionatii mai sus nu au fast prezenti cetateni interesati sau organizatii $i asocia\ii
pentru proiectul de hotiirare privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale la nivelul municipiului
Moine~ti, judetul Bacau, pentru anul 2016 $i nici nu au fost depuse cereri, propuneri, sugestii scrise ~i
opinii cu valoare recomandare panii la data de 05.10.2015 ora 12.00, la Registratura Generalii a
institutiei noastre.
Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal de dezbatere publicii, care se va
avizierul institutiei $i pe pagina de internet a institu\iei www.moine$ti.ro.
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