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MINUTA 
                                               Încheiată azi, data de 16.11.2021 
 
 
 
                  S-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Pecica o dezbatere publică 

prin care a fost adus la cunoştinţa cetăţenilor Oraşului Pecica, Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022. 

                 Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anunţul nr.50094/04.11.2021, 

pentru data de 16.11.2021 ora 11,00, la sediul Primăriei Oraşului Pecica, strada 2, nr.150. 

       În data de 05.11.2021 a fost afișat la avizierul U.A.T. Oraș Pecica și pe site-ul 

instituției. 

                 În data de 11.11.2021,  s-a publicat în „ Anunţul tău”- publicaţie locală, nr. 465, 

convocarea la dezbaterea publică. 

       D-ul primar a fost informat despre sugestia scrisă a d-ului Căruntu Andrei 

Dumitru prin care ne aduce la cunoștință că cel mai corect ar fi  ca impozitul să fie pentru 

toate terenurile apropiate de același preț. 

       Cetățeanul Szabo Ștefan Matei a dorit să participe  la dezbaterea publică  dar nu a 

avut acces deoarece nu a prezentat dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2,test 

negativ RC-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 sau rezultatul negativ certificat 

al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 conform 

H.G.nr.1183/08.11.2021, anexa 3, art. 4 și anume: 

               -”Accesul persoanelor în incintele instituţiilor publice  locale este permis doar 

celor care fac dovada  vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 

de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între 

a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2”. 
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                 La şedinţă au participat reprezentanţi ai administraţiei locale, respectiv: primar, 

viceprimar, secretar general, şef  serviciu ITL, consilier juridic și consilier informare și relații 

publice. 

             Nefiind cereri, propuneri,sugestii şi opinii, neprezentându-se alte persone, se  
 
încheie şedinţa de dezbatere publică şi se întocmeşte prezenta minută.          
 
 
 
                                                                                            Întocmit, 
                                                                     Compartiment Informare şi Relaţii Publice, 
                                                                                            Consilier 
                                                                                        Matei Ramona 
                                                                               


