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Nr. 03/19.01.2016
INVITATIE LA AUDIEREA PUBLICĂ
"Cum putem încuraja proprietarii conștiincioși de clădiri de patrimoniu și descuraja
delăsarea și nepăsarea? Care este raportul optim dintre stimulente și amenzi?"
Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunității – AIDC și TransylvaNET – Federația pentru
patrimoniul transilvănean vă invită să participați JOI 28 ianuarie 2016 între orele 16:00-18:00 la Casa
Baiulescu (Livada Poștei) la AUDIEREA PUBLICĂ cu tema: "Cum putem încuraja proprietarii
conștiincioși de clădiri de patrimoniu și descuraja delăsarea și nepăsarea? Care este raportul
optim dintre stimulente și amenzi?"
Participanții la audiere sunt invitați să-și exprime opiniile cu privire la următoarele întrebări:
1. Consiliul local ar putea lua in considerare ca veniturile suplimentare in bugetul local pe anul 2016
provenite prin aplicarea noului Cod fiscal (modificări in modul de impozitare a proprietăților
persoanelor fizice) sa fie direcționate pentru finanţarea reabilitării și consolidării clădirilor de
patrimoniu?
2. Ce opinie aveți despre impozitarea suplimentară a proprietăților lăsate în paragină? Ar trebui să
se amâne sau să se aplice cât mai urgent? Cum ar trebui sa acționeze autoritățile față de
proprietarii clădirilor degradate și neîngrijite?
3. Care din următoarele stimulente v-ar ajuta să întrețineți corespunzător proprietățile?
a) Cofinanțarea de la bugetul local a costurilor de avizare a lucrărilor și simplificarea procedurilor
birocratice
b) Cofinanțarea costurilor de reabilitare, reparații și întreținere a clădirilor istorice
c) Scutire de la plata impozitului pe proprietate pentru clădirile de patrimoniu din ansamblurile și siturile
monument istoric
La audierea publică sunt invitați locuitorii Brașovului, autorități publice, instituții și organizații care au
responsabilități în protejarea și promovarea patrimoniului, organizații ale societății civile și mass media.
Informații suplimentare despre audierea publică si bibliografia aferentă subiectelor discutate se pot găsi
pe website-ul federației TransilvaNET : www.transylvanet.org și la tel: 0727-833101 – Asociația
Împreună pentru Dezvoltarea Comunității – AIDC sau e-mail: asoidc@yahoo.com.
Atașăm documentele pentru participarea la audierea publică.
1. Formular de participare și Îndrumar de completare a depoziției scrise
2. Regulamentul de organizare al audierii publice
3. Motivația evenimentului
4. Chemarea la acțiune
Participarea dumneavoastră este foarte importantă pentru a stabili un dialog eficient între cetățeni și
instituții/organizații din Brașov pentru buna administrare și utilizare a patrimoniului construit.

Vă rugăm să trimiteți Formularul de înscriere împreună cu Depoziția scrisă (cu
răspunsuri la întrebările audierii publice pe maximum 2 pagini) la e-mail:
asoidc@yahoo.com până LUNI, 25 ianuarie 2016 ora 16:00 sau la sediul AIDC din str.
Poarta Schei nr. 35 (în curte, prima ușă în stânga).
Așteptăm cu interes opiniile dvs în scris și intervenția dvs la audierea publică.
Cu stimă,
Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității - AIDC
Kristina Creosteanu
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