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Referat

Ianecsko Alina, consilier juridic în cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Local al oraşului Nădlac,

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea

Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
- Prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art. 27-30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 25, art.36(2), lit. b, (4), lit. c din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

PROPUN:

Conform normativelor în vigoare în domeniu, acordarea unui aviz de
principiu, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, asupra proiectului de hotărâre
privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2013.

Inserez unele reglementări referitor la adoptarea actelor normative de
către autoritatea publică locală, conform prevederilor Legii nr.52/2003:

„Art.6(1)În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta
actiune în site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, într-un spatiu accesibil
publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea
administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor
care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

(2)Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la
cunostinta publicului, în conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile înainte de supunerea
spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o
nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare
privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului
actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea în care cei interesati
pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind
proiectul de act normativ.

(3)Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta
asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor
asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevazut la
alin. (2).

(4)La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o
perioada de cel putin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.



(5)Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei,
responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile,
sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ
propus.

(6)Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor
publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor
formulate potrivit alin. (4).

(7)Autoritatea publica în cauza este obligata sa decida organizarea unei întâlniri
în care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut în
scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

(8)În toate cazurile în care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa
se desfasoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie
organizate. Autoritatea publica în cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile
referitoare la proiectul de act normativ în discutie.”

Consilier juridic,
IANECSKO ALINA


