
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 19699/01.10.2019 

 

ANUNȚ  

privind deschiderea consultării publice 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 

Județean Dâmbovița aduce la cunoștința publicului textul următoarelor proiecte cu caracter normativ, 

publicat în data de 01.10.2019, proiecte aflate în dezbatere până la data de 11.11.2019: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2020 care 

se constituie venituri la bugetul local al judeţului şi la bugetul instituţiilor subordonate. 

 Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2020 

în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, 

uzufructuari sau alţi deţinători legali. 

 În temeiul prevederilor art. 7, alin. 4 din aceeași lege, cei interesați pot transmite în scris, în 

termen de 10 zile de la data publicării pe site, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 

privind proiectele de acte normative supuse consultării publice, la Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu 

sediul în municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr.1, camera 20 (parter), orele: 800 – 1600. 

Pentru cei interesați, există posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectele de acte normative, în cazul în care acest lucru este cerut în scris. Pentru buna desfăşurare a 

dezbaterii publice, cetăţenii interesaţi vor avea dreptul la liberă exprimare prin înscriere la cuvânt 

(maxim 5 minute), cu referire concretă doar la proiectele menționate mai sus. 

 Proiectele aflate în consultare publică sunt publicate pe pagina web a Consiliului Județean 

Dâmbovița: www.cjd.ro, secțiunea – Propuneri Hotărâri sau Servicii online, subsecțiunea – 

Dezbateri online privind propunerile de hotărâri de consiliu judeţean. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon: 0245207615, persoană de 

contact: Coman Constanța Raluca.  

 

   PREŞEDINTE, 

           dr. jr. Alexandru OPREA        
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