
               ROMÂNIA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI ANINOASA 

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        NR. 5/12 din 02.11.2021 

 

ANUNŢ 

 

 Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Aninoasa, în conformitate cu 

prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională, republicate cu modificările şi 

completările ulterioare, supune dezbaterii următoarele proiecte de hotărâre: 

  

 1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în 

oraşul Aninoasa pe anul 2022 

 2.Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei 

înregistrate la 31.12.2021 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări  de interes local 

pe anul  2022 

 4.Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE 

ACŢIUNE privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  

Local Aninoasa pentru anul 2022 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2022 

 

 

 

 

Dezbaterea publică va avea loc în data de  17.12.2021 ora 09:00 în sala de 

ședințe a Clubului Muncitoresc . 

Proiectul de hotărâre însoţit de anexele aferente va fi afişat la sediul Primăriei 

oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85 şi pe pagina de internet www.orasulaninoasa.ro. 

Recomandările / contestaţiile pe marginea proiectelor de hotărâre se primesc 

la registratura Primăriei oraşului Aninoasa până la data de  17.12.2021 ora 09:00. 

La şedinţa publică, care  va avea loc în sala de ședințe a Clubului Muncitoresc, 

pentru dezbaterea proiectelor de acte normative sunt invitaţi să participe toţi cei 

interesaţi. 

Pentru detalii vă rugăm să consultaţi documentele ce vor fi afişate la sediul 

Primăriei oraşului Aninoasa.  

 
 

SECRETAR GENERAL, 

JR. GHEROGHE SIMION NELU 

 

 

 



 

         ROMÂNIA 
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PROCES- VERBAL 

De afişare a ANUNŢULUI PUBLIC 

 

 

Încheiat azi  02.11.2021 cu ocazia afişării Anunţului Public  nr. 5/12 din 

02.11.2021 cu privire la consultarea publică în ceea ce priveşte aprobarea 

următoarelor proiecte de hotărâre: 

 1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în 

oraşul Aninoasa pe anul 2022 

 2.Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 

lei înregistrate la 31.12.2021 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări  de interes 

local pe anul  2022 

 4.Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea PLANULUI ANUAL 

DE ACŢIUNE privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului  Local Aninoasa pentru anul 2022 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2022 

 

  

 

 

SECRETAR GENERAL, 

JR. GHEORGHE SIMION NELU 

 


