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Victor Dragusin, Primarul Municipiului Alexandria 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala in 

administratia publica, cu  modificarile si completarile ulterioare , 

 transmit urmatorul 

 

ANUNT 

 
 Incepand cu data de 28.10.2021  in Centrul de Informatii pentru cetateni din 

incinta Primariei Municipiului Alexandria  sunt afisate urmatoarele documente : 

 

1.Proiectul de Hotarare de Consiliu local  privind stabilirea unor taxe speciale 

pentru anul fiscal  2023 si expunerea de motive– initiativa Primarului Municipiului 

Alexandria; 

 2. Anexa nr. 1, 2, 3 si 4 la Proiectul de hotarare . 

  

 Pana la data de 28.11.2021, la registratura Primariei Municipiului Alexandria, 

cei interesati pot depune in scris propuneri, sugestii si opinii privind aceste documente. 

 In data de 29.11.2021, ora 15 
00

,  in Sala de sedinte a Centrului Multifunctional 

al Primariei Municipiului Alexandria va avea loc o dezbatere publica pe marginea 

acestui proiect de hotarare. 

 

 Informatii suplimentare pot fi solicitate si de la Directia de Evidenta a 

persoanelor Alexandria, intre orele 8
00

 – 16
00

,  prin  telefon 0247317111 si la Directia 

Impozite si Taxe Locale, intre orele 8
00

 – 16
00

, in Centrul de Informatii pentru Cetateni 

si, prin  telefon 0247/317732(3), int. 162, fax. 0247/317728. 

 Cei interesati pot solicita in scris si pot primi copii contra cost dupa aceste acte, 

care pot fi studiate si pe site-ul Primariei Municipiului Alexandria, la adresa 

www.alexandria.ro. 

Modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a 

cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a 

dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean 

interesat sunt afisate pe site-ul institutiei. 

 

                                                            PRIMAR, 

                                                      Victor Dragusin 
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