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ANUNȚ –CONSULTARE PUBLICĂ 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică si 
transparenta decizională  s-a procedat la  aducerea la cunostintă publică a urmatoarelor 
proiecte de hotărâre: 

-Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale pentru anul 2023- inițiator, primar Ing. Zaharia Ion. 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la 
nivelul Comunei  Florica, judetul Buzău pentru anul 2023- inițiator, primar Ing. Zaharia 
Ion. 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind 
concesionarea unui teren în suprafață de 0,5958 ha aparținând domeniului privat al 
comunei Florica pentru construirea unei Centrale Electrică Eoliană- CEE 6.6 MW Florica - 
inițiator, primar Ing. Zaharia Ion. 

-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a Listei de investitii pentru 
anul 2022, -inițiator, primar Ing. Zaharia Ion. 
  Proiectul poate fi consultat si 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 04.11.2022, până cand 
se pot trimite, în scris, pe adresa de e-mail primaria.florica@yahoo.com, sau la tel/fax: 
0238782750, propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de act normativ sus amintit. 
 Dezbaterea publică va avea loc la data de 08.11.2022 orele 09,00 la adresa Primaria 
Comunei Florica, strada Col. Constantin Poenaru, nr.  69, Comuna Florica , Judetul 
Buzău.    
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