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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
          privind proiectul  bugetului local pe anul 2009 
 
 

În legătură cu aprobarea bugetului local, Legea finanţelor publice 
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevede 
următoarele:  

- 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. 

- În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, 
proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal 
de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării 
autorităţilor deliberative. 

- Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data 
supunerii spre aprobare a proiectului de buget, se pronuntă asupra 
contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a 
fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, 
şi pe anexe. 

- Proiectul de buget se aprobă de autoritatile deliberative în termen de 
maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

- În cazul în care autorităţile deliberative nu aprobă proiectele 
bugetelor locale în termenul prevăzut, direcţiile generale ale 
finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri 
consolidabile, până la aprobarea acestora de către autorităţile 
deliberative.  

 
 Legea nr. 52/2006 cu privire la transparenta decizională în administraţia 
publică locală prevede, că eleborarea unui proiect de act normativ va fi adus la 
cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, 
avizare şi adoptare de către autorităţile publice. 
 



Pentru funcţionarea în condiţii normale al aparatului propriu al 
Primarului, instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local 
este foarte necesar aprobarea bugetului Municipiului Sf.Gheorghe în termenele 
prevăzute de Legea nr.273/2006. 
 

În baza celor de mai sus biroul buget-contabilitate propune aducerea la 
cunostinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite proiectul de buget pe 
anul 2009, pentru formularea sugestiilor si propunerilor în scris, cu valoare de 
recomandare. 
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