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Nr.22.051/13.12.2022 

ANUNȚ 

 
       Astăzi, 13.12.2022, Primarul Orașului Lipova, domnul Florin Fabius PERA, anunţă deschiderea 

procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre nr.188  privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023.  

 

      Anexat prezentului anunț s-a afișat/postat: proiectul de hotărâre, anexe, referatul de aprobare, 

raportul de specialitate.  

 
      Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a Primăriei orașului Lipova, 

www.primarialipova.ro / transparență decizională, la sediul Primăriei orașului Lipova, strada Nicolae 

Bălcescu nr.26, proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul 

de relaţii cu publicul al instituţiei. 

 

      Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 23.12.2022, ca mesaj în format 

electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialipova.ro, prin poştă, pe adresa Primăriei orașului 

Lipova, strada Nicolae Bălcescu nr.26, la sediul instituţiei, Compartimentul Relații cu Publicul, la adresa 

strada Nicolae Bălcescu nr.26, între orele 08.00-16.00. 

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind proiectul de hotărâre nr.188  privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023.  

 

      Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a 

instituţiei, la linkul www.primarialipova.ro / transparență decizională. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

     Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.12.2022. 

 

     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:Compartiment 

Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul, telefon: 0374710616, e-mail: apl@primarialipova.ro, 

persoană de contact: Adriana NEDESCU. 
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