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ANUNŢ ! 

 
 Dispozitiile art. 39 alin. 3 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevad ca  ,,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”. 

Astfel, in conformitate cu dispozitiile art. 39 alin. 3 din  Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, primarul orasului Hateg aduce la cunostina locuitorilor unitatii 
administrativ – teritoriale ca a fost initiat  proiectul de hotarare nr. 4/2021 
privind aprobarea bugetului local al orasului Hateg, pe anul 2022, in scopul 
respectarii transparentei decizionale, impusa de legea cu caracter special, 
mentionata mai sus. Proiectul de hotarare se poate gasi la directia economica din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi totodată poate fi descărcat de pe 
site-ul www.primariehateg.ro, secţiunea Monitorul oficial local, proiecte de 
hotărări şi/sau secţiunea dezbatere publică. 

Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii la 
proiectul de hotarare prin care se propune aprobarea bugetului local al orasului 
Hateg pe anul 2022, în termen de 15 zile de la data afişării acestuia, respectiv in 
perioada  11 ianuarie – 25 ianuarie 2021, ora 16°°, la directia economica din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, persoana de contact fiind domnul 
Georgeoni Ovidiu, inspector in cadrul compartimentului buget-contabilitate. 

Aceste contestatii vor fi solutionate de autoritatea deliberativa potrivit 
procedurii prevazute de art. 39 alin. 4 si alin. 5 din  Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Vă mulţumim pentru interes.  
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