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Minuta dezbaterii publice  
Incheiat azi, 20.05.2021 

 

 

    S-a desfășurat în Căminul Cultural al Comunei Coșteiu o dezbatere publica prin care a fost 

adus la cunoștința cetățenilor din Comuna Coșteiu, Proiectul de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 

    La dezbaterea publică participă inițiatorul proiectului de hotărâre și personalul de specialitate 

implicat în această activitate de inițiere a proiectului de hotărâre. 

    Din partea cetățenilor nu s-a prezentat nici o persoană. 

    D-na Cosmina-Mirela Bontea inspector superior compartimentul financiar-contabilitate a 

făcut o prezentare a proiectului de hotărâre. 

    Totodată, a adus la cunoștință persoanelor prezente în sală, toate demersurile făcute pentru 

a respecta prevederile legislației în vigoare privind promovarea unei hotărâri de consiliu local 

cu caracter normativ. S-a afișat în data de  04.05.2021 la avizier și pe site-ul  Primăriei Coșteiu, 

Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 și anunțul privind 

procedura pentru propunerile cetățenilor privind  proiectul de hotărâre. 

    Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și faptul că nu s-a înscris nimeni la cuvânt, 

s-a propus încheierea dezbaterii publice, propunere ce a fost acceptată de cei prezenți. 

  Persoanele prezente la dezbaterea publică:  

 

- Primar Carebia Petru; 

 

- Viceprimar Beniamin Marton; 

 

- Inspector superior conpartiment financiar - contabilitate Cosmina-Mirela Bontea; 

 

- Referent principal Claudia Aurora Biriescu; 

 

- Inspector asistent Vlaiconi Gabriel Petru; 

 

- Referent asistent Crețu Stela Mirela; 

 

- Referent superior Carla Dorina Dragsineantu; 

 

- Consilier local Balazs Gergely; 

 

- Consilier local Cireșan Viorel Ioan; 
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- Consilier local Elek Robert; 

 

- Consilier local Fenchea Elisabeta; 

 

- Consilier local Jurjoni Oana Stăncuța; 

 

- Consilier local Lelescu Constantin; 

 

- Consilier local  Neagoie Adrian Vasile; 

 

- Consilier local  Paulescu Ioan Cornel; 

 

- Consilier local  Podean Marinică Dorinel; 

 

- Consilier local  Toma Cornel Dumitru; 

 

- Consilier local  Vegh Iosf. 

 

 

Intocmit, 

Referent sup. Dragșineanțu Carla Dorina 


