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Anunț privind deschiderea consultării publice 

 
            Astăzi, 25.10.2021, Consiliul Județean Dâmbovița anunță deschiderea procesului de dezbatere 

publică privind următoarele proiecte de act normativ:  

           -Proiectul privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal  2022 care se 

constituie venituri la bugetul local al judeţului şi la bugetul instituţiilor subordonate, finanțate din 

venituri proprii și subvenții din bugetul local. 

        - Proiect privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2022 în vederea 

evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi 

deţinători legali. 

Documentația  poate fi consultată: pe pagina web a instituției noaste www.cjd.ro, secțiunea – 

Buget – Bugetul și alte informații financiare – 2021, Transparență Decizională – PROPUNERI 

DE HOTĂRÂRI sau la sediul instituției din Piața Tricolorului nr.1.  

Proiectele de act normativ se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații 

cu publicul al instituției camera 20 (parter).  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de act normativ supuse 

consultării publice se pot depune până la data de 24.11.2021 

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: consjdb@cjd.ro; 

- prin poștă, pe adresa: Consiliul Județean Dâmbovița - Piața Tricolorului nr.1;  
- la sediul instituției, la registratură, adresa Piața Tricolorului nr.1, între orele: 800 – 1600. 

             Materialele transmise vor purta mențiunea: 

-  „Propuneri privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal  2022 care se 

constituie venituri la bugetul local al judeţului şi la bugetul instituţiilor subordonate, 

finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local. 

- Proiect privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2022 în vederea 

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

sau alţi deţinători legali. 

 

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: Transparență 

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

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

proiectele de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 24.11.2021.   

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0245207630, e-

Mail: consjdb@cjd.ro, persoană de contact: Coman Constanța Raluca.  

 

                PREŞEDINTE,                           
         dr. ec. Corneliu ȘTEFAN        

     RESPONSABIL  

          TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

                                                                                           Coman Constanța Raluca    
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