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A N U N Ţ  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ, 
ce urmează a fi supus spre dezbatere și aprobarea Consiliului Local Stefanesti: 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 1/06.01.2023 privind Aprobarea bugetului local al orasului 

Stefanesti pentru anul 2023– inițiator – Primarul orașului Stefanesti  

 
Potrivit: 

- articolului 8 lit. a) coroborat cu art. 39 din 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 orașului Stefanesti, Str. Stefan Luchian, nr. 4, Cabinet 

Secretar General al Orașului, cam. 2 

 

În conformitate cu prevederile 39 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 

(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 unității administrativ-teritoriale 

pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau 

afişării acestuia, până la data de 23.01.2023: 
- pe adresa de email: primaria@stefanesti-bt.ro 

-  prin poștă pe adresa Stefan Luchian Str. Stefan Luchian, nr. 4, Cabinet Secretar 

General, cam. 2 

Secretar General al orașului, 

Petru Vesel 
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PROCES – VERBAL 

de îndeplinire a procedurii de afișare încheiat astăzi, 06.01.2023 

 Subsemnatul, Vesel Petru, secretar general al orașului Ștefănești, azi data de mai sus, am 
procedat la afișarea proiectului de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 1/06.01.2023 privind Aprobarea bugetului local al orașului 
Stefanesti pentru anul 2023– inițiator – Primarul orașului Stefanesti  

 

 

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

 

 

 

 

Secretar general al orașului, 

Petru Vesel 
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