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                                                      ANUNȚ 

 
În conformitate cu prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, vă anunțăm că in data de 9.12.2021, 
la ora 11.00 , la Centru de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov”, în sala de ședințe va avea loc 
dezbaterea publică a următoarelor proiecte: 

1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 
în municipiul Bacău; 

2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2022 în 
municipiul Bacău; 

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care 
constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 
2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată. 

 Recomandările în legătură cu proiectele de act normativ se vor transmite pe adresele de e-
mail simona.brezeanu@primariabacau.ro și sorina.caltaru@primariabacau.ro, împreună cu 
solicitarea de luarea a cuvântului în timpul dezbaterii publice.  

Luarea de cuvânt nu va depăși 10 minute. 
În conformitate cu prevederile art.4 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.183/8.11.2021 privind 

prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum si 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-1 ” Accesul persoanelor, cu exceptia angajatilor, a participantilor in cadrul 
procedurilor judiciare, disciplinare, contraventionale, administrativ-jurisdictionale si a celor 
administrative din motive de ordine si siguranta publica, a persoanelor care necesita servicii 
medicale si prestatii sociale, precum si a persoanelor care se prezinta la centrele de vaccinare in 
vederea administrarii unei doze de vaccin, in incintele institutiilor publice centrale si locale, regiilor 
autonome si operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada 
vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu 
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen 
rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in 
perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-
CoV-2. 

Vă mulțumim!  
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