
ROMANIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                            
Nr. 102767/ 14.01.2021                                                           
   

                                                                                           PROIECT AVIZAT 
   SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                        NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 

 
 
                                       PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr. 295/ 2020 prin care au fost stabilite 
impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

Având in vedere : 
-Referatul nr. 586397/ 31.12.2020 al Direcției Economice prin care se propune 

modificarea HCL nr. 295/ 2020 privind indexarea cu rata inflației și stabilirea 
nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 102768/ 
14.01.2021; 

-Raportul  Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 102769/1/ 
14.01.2021; 

-Raportul Direcției Economice-Impozite și Taxe Locale înregistrat cu nr. 
102769/2/ 14.01.2021; 

-Prevederile art.1 pct. 215 din Legea nr. 296/18.12.2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, la articolul 491, după 
alineatul (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare; 

-Prevederile HCL nr. 295/ 2020 privind indexarea cu rata inflației și 
stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru annul 2021 în 
municipiul Bacău; 

- Prevederile art. 59 alin.(1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
modificată și completată; . 

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. "a", ale art. 
197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. "a" și " b" și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile 
ulterioare; 
În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. "b"și alin. (4) lit. "c" din OUG 

nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: 
 



 
 
 

HOTĂRĂȘTE 

ART. 1.  Se modifică pct.3 alin.(5) și (6) din Anexa la HCL nr. 295/ 2020 
în sensul înlocuirii acestora conform Anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 295/ 2020 sunt și rămân în vigoare. 
 
ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la indeplinire  prevederile  
prezentei hotărâri prin Direcția Economică-Director adjunct Impozite și Taxe 
locale. 
 
ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și 
Direcției Economice-Impozite și Taxe Locale. 
 
ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta 
hotărâre se comunică in termen legal Institutiei Prefectului - Județul 
Bacău pentru verificarea legalității. 

 
   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 102768/ 14.01.2021 
 
 
 
                                         EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 295/ 2020 prin 
care au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în 

municipiul Bacău 
 
 

Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, 
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de 
la bugetul local, în condiţiile legii. Acestea sunt reglementate de Legea nr. 
227/ 2015 privind Codul Fiscal, actualizată. 
În afara impozitelor şi taxelor locale, la bugetul local se fac însă sursă de venit 
şi alte taxe locale. Conform Ordonanței de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul local are atribuții privind dezvoltarea economico-
socială a municipiului iar pentru exercitarea acestor atribuții stabilește și 
aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii. 

Conform prevederilor art.1 pct. 215 din Legea nr. 296/18.12.2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, la articolul 491, după 
alineatul (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a introdus un nou alineat, alineatul (1^1), care 
dispune: 
“(1^1) Prin excepție de la prevederile alin.(1), sumele prevăzute în tabelul 
prevăzut la art. 470 alin. (5) și (6) se indexează anual în funcție de rata de 
schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a 
fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime 
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 
Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, 
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale 



Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației.” 

 
 
 
 
 
Având în vedere că prin HCL 295/2020 toate impozitele stabilite în lei 

au fost indexate conform art.491 din Legea 227/2015 cu rata inflației, se 
impune modificarea acestora prin indexarea cu rata de schimb a monedei euro. 

Față de cele prezentate, vă rugăm să hotărâți. 
 
     

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL  STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.O.P, B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 102769/ 14.01.2021 
                                                         
 
 
 
 

CĂTRE 
 
      DIRECȚIA ECONOMICĂ- IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE               

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) 

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a 

fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 

295/ 2020 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 

2021 în municipiul Bacău , în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor 

de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 18.01.2021 să le depuneți în format 

letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  SECRETARUL GENERAL  
 Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU                   AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                             NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ- IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 
Nr. 102769/2/ 14.01.2021 

 
 
      
  
 

Raport de specialitate  
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 295/ 2020 prin care 
au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în municipiul 

Bacău 
 
 

Având în vedere că prin HCL 295/2020 toate impozitele stabilite în lei au 

fost indexate conform art.491 din Legea 227/2015 cu rata inflației, se impune 

modificarea acestora prin indexarea cu rata de schimb a monedei euro, fiind 

necesară inițierea unui proiect e hotărâre în acest sens. 

Precizăm faptul că proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 

295/ 2020 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2021 

în municipiul Bacău, a fost întocmit cu respectarea prevederilor : 

- OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, modificată și completată; 

- Legii nr. 296/18.12.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015, privind Codul Fiscal; 

motiv pentru care îl avizăm favorabil 

 
 

Director adjunct, 
Tiberiu Ciobanu 

 
 



 
 
 

   ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr. 102769/1/ 14.01.2021   

 
RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 295/ 2020 prin care au fost stabilite 

impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău 
 

 
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
 
- Prevederilor art.1 pct. 215 din Legea nr. 296/18.12.2020 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 227/2015, la articolul 491, după alineatul (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art.(1)215. La articolul 491, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul 
cuprins: 
    "(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele prevazute in tabelul prevazut la art. 470 alin. 
(5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare 
a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime 
prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri 
se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii si Administratiei. 
- Prevederilor art. 59 alin.(1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, care precizează: 
Art. 59 (1) Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai multor 
articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare 
- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 
alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 
precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 
de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 
emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptarii, respectiv emiterii 



Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 
conditiile legii, urmatoarele atributii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 
ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, 
dupa caz; 
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
 b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului 
(4)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 
c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii 
 
 
- şi poate fi supus spre dezbatere 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
Red. B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

                                                                                               Anexa la HCL nr.____________ 
 

(5) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone 
– persoane juridice/persoane fizice                       
 

 

 
Numărul de axe 

si greutatea 
bruta incarcata 
maxima admisa 

 

Nivel minim conform 
Jurnalului Oficial al 
Uniunii Europene 

prevazute in Directiva  
1999/62/CE 

EURO 

Nivel an 2021  
conform art. 491 alin.(11) din 

Legea nr.  227/2015- modificata 
prin Legea nr. 296/2020  

rata de schimb a monedei euro 
4,8740 
  lei/an 

 
 Ax(e) 

motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme 

de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare 

Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

I doua axe 
 1 Masa de cel 

puţin de 12 
tone, dar mai 
mica de13 tone 

0 31 0 152 

 2 Masa de cel 
puţin de 13 
tone, dar mai 
mica de14 tone 

31 86 152 420 

 3 Masa de cel 
puţin de 14 
tone, dar mai 
mica de15 tone 

86 121 420 590 

 4 Masa de cel 
puţin de 15 
tone, dar mai 
mica de18 tone 

121 274 590 1336 

 5 Masa de cel 
puţin de 18 
tone 

121 274 590 1336 

II trei axe 
 1 Masa de cel 

puţin de 15 
tone, dar mai 
mica de17 tone 

31 54 152 264 



 2 Masa de cel 
puţin de 17 
tone, dar mai 
mica de19 tone 

54 111 264 542 

       
 3 Masa de cel 

puţin de 19 
tone, dar mai 
mica de 21 
tone 

111 144 542 702 

 4 Masa de cel 
puţin de 21 
tone, dar mai 
mica de 23 
tone 

144 222 702 1083 

 5 Masa de cel 
puţin de 23 
tone, dar mai 
mica de 25 
tone 

222 345 1083 1682 

 6 Masa de cel 
puţin de 25 
tone, dar mai 
mica de 26 
tone 

222 345 1083 1682 

 7 Masa de cel 
puţin de 26 
tone 

222 345 1083 1682 

III patru  axe    
 1 Masa de cel 

puţin de 23 
tone, dar mai 
mica de 25 
tone 

144 146 702 712 

 2 Masa de cel 
puţin de 25 
tone, dar mai 
mica de 27 
tone 

146 228 712 1112 

 3 Masa de cel 
puţin de 27 
tone, dar mai 
mica de 29 
tone 

228 362 1112 1765 

 4 Masa de cel 
puţin de 29 
tone, dar mai 
mica de 31 
tone 

362 537 1765 2618 

 5 Masa de cel 
puţin de 31 
tone, dar mai 

362 537 1765 2618 



mica de 32 
tone 

 6 Masa de cel 
puţin de 32 
tone 

362 537 1765 2618 

 
(6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa 
cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone – persoane juridice/persoane 
fizice        
                

 

 
Numărul de axe 

si greutatea 
bruta incarcata 
maxima admisa 

 

Nivel minim conform 
Jurnalului Oficial al 
Uniunii Europene 

prevazute in Directiva  
1999/62/CE 

EURO 

Nivel an 2021  
conform art. 491 alin.(11) din 

Legea nr.  227/2015- 
modificata prin Legea nr. 

296/2020  
rata de schimb a monedei euro 

4,8740 
  lei/an 

 
 Ax(e) 

motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare 

I 2+1 axe   
 1 Masa de cel 

puţin de 12 
tone, dar mai 
mica de14 
tone 

0 0 0 0 

 2 Masa de cel 
puţin de 14 
tone, dar mai 
mica de16 
tone 

0 0 0 0 

 3 Masa de cel 
puţin de 16 
tone, dar mai 
mica de18 
tone 

0 14 0 69 

 4 Masa de cel 
puţin de 18 
tone, dar mai 
mica de 20 
tone 

14 32 69 156 

 5 Masa de cel 
puţin de 20 
tone, dar mai 

32 75 156 366 



mica de 22 
tone 

 6 Masa de cel 
puţin de 22 
tone, dar mai 
mica de 23 
tone 

75 97 366 473 

 7 Masa de cel 
puţin de 23 
tone, dar mai 
mica de 25 
tone 

97 175 473 853 

 8 Masa de cel 
puţin de 25 
tone, dar mai 
mica de28 
tone 

175 307 853 1497 

 9 Masa de cel 
puţin de 28 
tone 

175 307 853 1497 

II 2+2 axe   
 1 Masa de cel 

puţin de 23 
tone, dar mai 
mica de25 
tone 

30 70 147 342 

 2 Masa de cel 
puţin de 25 
tone, dar mai 
mica de26 
tone 

70 115 342 561 

 3 Masa de cel 
puţin de 26 
tone, dar mai 
mica de 28 
tone 

115 169 561 824 

 4 Masa de cel 
puţin de 28 
tone, dar mai 
mica de 29 
tone 

169 204 824 995 

 5 Masa de cel 
puţin de 29 
tone, dar mai 
mica de 31 
tone 

204 335 995 1633 

 6 Masa de cel 
puţin de 31 
tone, dar mai 
mica de 33 
tone 

335 465 1633 2267 



 7 Masa de cel 
puţin de 33 
tone, dar mai 
mica de 36 
tone 

465 706 2267 3442 

 8 Masa de cel 
puţin de 36 
tone, dar mai 
mica de 38 
tone 

465 706 2267 3442 

 9 Masa de cel 
puţin de 38 
tone 

465 706 2267 3442 

III  2+3 axe   
 1 Masa de cel 

puţin de 36 
tone, dar mai 
mica de 38 
tone 

370 515 1804 2511 

 2 Masa de cel 
puţin de 38 
tone, dar mai 
mica de 40 
tone 

515 700 2511 3412 

 3 Masa de cel 
puţin de 40 
tone 

515 700 2511 3412 

IV 3+2 axe   
 1 Masa de cel 

puţin de 36 
tone, dar mai 
mica de 38 
tone 

327 454 1594 2213 

 2 Masa de cel 
puţin de 38 
tone, dar mai 
mica de 40 
tone 

454 628 2213 3061 

 3 Masa de cel 
puţin de 40 
tone, dar mai 
mica de 44 
tone 

628 929 3061 4528 

 4 Masa de cel 
puţin de 44 
tone 

628 929 3061 4528 

V 3+3 axe   
 1 Masa de cel 

puţin de 36 
tone, dar mai 
mica de 38 
tone 

186 225 907 1097 



 2 Masa de cel 
puţin de 38 
tone, dar mai 
mica de 40 
tone 

225 336 1097 1638 

 3 Masa de cel 
puţin de 40 
tone, dar mai 
mica de 44 
tone 

336 535 1638 2608 

 4 Masa de cel 
puţin de 44 
tone 

336 535 1638 2608 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                                 DIRECTOR ADJUNCT 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                                 TIBERIU CIOBANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 586397 din 31.12.2020        Se aprobă, 

                     PRIMAR, 
                  Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu 

  
 
 

Referat cu propunere de modificare a HCL nr.295/2020  
privind indexarea cu rata inflației și stabilirea nivelul impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2021 în municipiul Bacău 
 
 

Conform prevederilor art.1 pct. 215 din Legea nr. 296/18.12.2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, la articolul 491, după alineatul (1) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, s-a introdus un 
nou alineat, alineatul (1^1), care dispune: 
 “(1^1) Prin excepție de la prevederile alin.(1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la 
art. 470 alin. (5) și (6) se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în 
vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii 
Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele 
grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 
Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și 
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.” 

Având în vedere că prin HCL 295/2020 toate impozitele stabilite în lei au fost 
indexate conform art.491 din Legea 227/2015 cu rata inflației, se impune modificarea acestora 
prin indexarea cu rata de schimb a monedei euro. 

 Astfel, pct.3, alin (5) și (6) din anexa la HCL 295/2020 se înlocuiește conform 
anexei. 

 Potrivit aprevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune 
adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, 
proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de 
reglementările în vigoare. 

Propun iniţierea unui proiect de hotǎrâre privind modificarea HCL nr.295/2020 
conform anexei. 

 
 

 
 

Director adjunct, 
Tiberiu Ciobanu 
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