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Anunț 
 

 
Primăria Comunei  Vârfuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia public, anunțã  elaborarea  Proiectului  de hotarâre din 
08.12.2021 privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație speciala de 
salubrizare pentru anul 2022. 

 
Proiectul de hotãrâre precum și materialele ce il insoțesc pot fi consultate la sediul Primãrie 

Comunei Vârfuri sau pe site-ul instituției la adresa https://varfuriregista.ro/monitorul-oficial-local/alte-
documente/informarea-in-prealabil-din-oficiu-asupra-proiectelor-de-acte-administrative-cu-caracter-

normativ/ . 
Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc 

la sediul Primăriei Vârfuri – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0245/233102 sau în 
format electronic la următoarea adresă de e-mail: primariavarfuri@yahoo.com, până la data de 
20.12.2021, ora 16,30. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la avizierul Primăriei Comunei Vârfuri , pe site-ul 
instituției la adresa indicatã mai sus și se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la 
Registratură. 

 Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din 
proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale 
expeditorului. 

 
 

Totodatã, Primăria comunei Vârfuri, judetul Dâmbovița invită pe toți cei interesați la 
întâlnirea de dezbatere publică privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie 
speciala de salubrizare pentru anul 2022. 

 
 
Evenimentul are loc în data de 12.01.2022, ora 11:00 - Sala de ședințe a Primãriei Vârfuri. 

 
Ordinea de zi a evenimentului 

11.00 – 
11.05 

Deschiderea evenimentului (anunțarea temei, 
prezentarea reprezentanților instituției, a 
procedurii și regulilor de desfășurare a 
evenimentului) 

Primarul Comunei Vârfuri,  
Răzvan Bănaru 

11.05– 
11.15 

Prezentarea succintă a proiectului 
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat 
cu destinatie speciala de salubrizare pentru 
anul 2022 

Consilier superior – Georgeta 
Iordan  

11.15 – 
12.00 

Prezentarea verbală de către cetățenii 
interesați a propunerilor privind stabilirea taxei 

Cetăţeni, persoane fizice şi 
juridice, organizaţii ale societăţii 
civile, organizaţii 
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de habitat cu destinatie speciala de 
salubrizare pentru anul 2022 

neguvernamentale, 
reprezentanţi ai instituţiilor 
publice interesate, etc 

12.00– 
12.15 

Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor 
următoare în procesul de adoptare) 

Primarul comunei Vârfuri 
 Răzvan Bănaru 

 
La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală  și cu 

respectarea mãsurilor de protecție sanitarã împuse de riscul de contaminare cu noul Coronavirus, 
cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, 
reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei,etc. 

Numãrul celor care pot participa la aceastã sedințã poate fi modificat, ca urmare a regulilor 
dispuse de autoritãțile centrale, valabile la acel moment. 
  
            În scopul eficientizării organizării și desfășurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a 
proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până în data de 10 ianuarie 
2022, ora 16,30 la adresa de e-mail: primãriavarfuri@yahoo.com ori la tel/fax 0245233102, persoanã 
de contact, Elena Dumitru  – responsabil registratura. 

 
 
Acest anunț a fost afișat astãzi, 09.12.2021, la punctul de informare din cadrul Primãriei 

Vârfuri și publicat, la aceeași data. pe site-ul instituție, www. primariavarfuri.ro, Secțiunile 
Anunțuri/Utile și Informații de interes public. 

 
 
 
 

Secretar general al comunei , 
Alina GOGIOIU 
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