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 Nr. 1591/08.02.2021 

 

 

 

A N U N Ţ  
 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act 
normativ, ce urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobarea Consiliului Local Stefanesti în 
şedinţă ordinara din luna aprilie 2021: 

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local al orasului Stefanesti 

pentru anul 2021 - Nr. 15/08.02.2021 

Potrivit: 
- articolului 8 lit. a) coroborat cu art. 39din Legea 273/2006 privind finanţele publice 
locale, art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, "Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi 
adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile 
lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice ..." ; 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu: http://www.orasulstefanesti-
bt.ro/ precum şi la sediul Primariei orasului Stefanesti, Str. Stefan Luchian, nr. 4, Serviciul 
Asistenta Sociala si Administraţie Publică Locală, cam. 13. 

In conformitate cu prevederile 39 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale; (3) (…) Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii 
privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia 
publice până la data de 24.02.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu 
valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice: 

- pe adresa de email: primaria@stefanesti-bt.ro 
-  prin poştă pe adresa Stefan Luchian Str. Stefan Luchian, nr. 4, Cabinet Secretar 

General, cam. 2. 

 

 

Secretar general, 

Vesel Petru 
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PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI 

CABINET SECRETAR 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

de indeplinire a procedurii de afișare incheiat astăzi, 

08.02.2021 

 

 Subsemnatul, Vesel petru, Secretarul oraşului Ştefăneşti, azi data de mai sus, am 
procedat la afişarea proiectului de hotărâre: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local al orasului Stefanesti 

pentru anul 2021. 

 

 Afişarea s-a făcut la sediul și pe site-ul instituției.   

 

 

 

 

 

Secretar general, 
Vesel Petru 
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Romania 

Judeţul Botoşani 

Primaria Oraşului Stefanesti 

Cabinet primar 

  

REFERAT DE APROBARE 

Nr. 1578/08.02.2021 

 

Primarul orasului Stefanesti, Butura Florin, 

            In conformitate cu prevederile: 

 art. 19 alin.1 lit. (a) şi 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
art. 19. - (1) Bugetele locale şi celelalte bugete pevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel: a) bugetele 

locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către 

consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz; 
Art. 39. - (1) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii 

bugetului de stat, Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile consolidabile, aprobate prin legea 

bugetului de stat. 

(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 

condiţiile legii, repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale, în termen de 5 zile de la 

comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 

34 alin. (1), în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. În 

acelaşi termen, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice a Municipiului Bucureşti, comunică unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor 

acestora, după caz, şi o estimare a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit. (alineat modificat 

prin art. 1 pct. 22 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)  

(3) Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în 

termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii 

administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul 

de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia. 

(4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului 

local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus 

aprobării autorităţilor deliberative, de către ordonatorii principali de credite. 

(5) Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de 

buget, potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a 

fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe. 

art. 39.(6) Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 

45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 art.87 alin. (3) si 129 alin.(4) ,lit.”a”, art 139 alin. (3) lit a) din Codul 

Administrativ, Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica; 
Art.87 (3) În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 

au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să aprobe bugetele locale ale unităţilor 

administrativ - teritoriale, în condiţiile legii. 

Art. 129(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a) aprobă, la propunerea 

primarului, bugetul unităţii administrativ - teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20135250


Art 139 alin.(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcţie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: a) hotărârile privind bugetul local; 

art. 5 În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (…) cc) 

majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în 

funcţie ai organului colegial; 

  Tinând cont de aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local  

aprobarea BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2021. 

  

 

 

 

Primar, 

Buțura Florin 

 

 


