
 

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMARIA COMUNEI FLORICA 
NR.717/25.03.2022 

 

ANUNȚ –CONSULTARE PUBLICĂ 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică si 
transparenta decizională  si prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările si completările ulterioare,  s-a procedat la  aducerea la cunostinta publică a  
urmatoarelor proiecte de hotărâri: 

 1.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2023. 

2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei 
Florica, judetul Buzau  a unor imobile  situate in intravilanul comunei Florica. 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local 
Florica   pentru perioada mai-iulie 2022. 

Prezentul anunț și Proiectul de hotărâre  au fost afisate astăzi 25.03.2022 la afisierul 
primariei  si pe pagina de internet www.primăriaflorica.ro.  

 Prezentul proiect poate fi consultat pe pagina de internet www.primariaflorica.ro sau 
la sediul acesteia din Comuna Florica , strada Col. Constantin Poenaru, nr. 69 (panou 
afişaj) în conformitate cu prevederile art.7 alin (4) şi (5)  si 13 din Legea 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică până la data de 13 aprilie 2022, până 
cand se pot trimite, în scris sau pe adresa de e-mail primaria.florica @yahoo.com, 
propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de act normativ sus amintit. 

 Informații suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon: - 0238782750. 

 

PRIMAR, 

                                              ING. ZAHARIA ION  



ROMANIA  

JUDETUL BUZAU 
PRIMARIA COMUNEI FLORICA 
Nr.718/25.03.2022 
  

PROCES VERBAL 
Afisare anunt dezbatere publică a proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a 

sedintei ordinare din data  de 21.04.2022 
 
 

Astăzi 25.03.2022, am procedat la afisarea anunțului privind consultarea publică si 
transparență decizională,  privitor la: 

1.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023. 

2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei 
Florica, judetul Buzau  a unor imobile  situate in intravilanul comunei Florica. 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local 
Florica   pentru perioada mai-iulie 2022. 

 
  Dezbaterea publica va avea loc la data de 13.04.2022  orele 09,00 la adresa Comuna 
Florica, Judetul Buzău, Primaria Comunei Florica , Strada Col. Constantin Poenaru, nr.  69.     

 
 
 

Secretar general delegat comună, 
Lupu Marcelica Adriana 

  


