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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea demararii procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Sacele 

            Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în ședință ordinară în data de                      , 

   Analizând Referatul de aprobare nr.86655/20.11.2019 al inițiatorului - Primar – ing. Popa 

Virgil, precum și necesitatea și oportunitatea aprobarii unor masuri pentru implementarea procesului 

de bugetare participativa la nivelul Municipiului Sacele care deriva din dorinta cetatenilor de a se 

implica intr-un proces democratic de deliberare si decizie pentru stabilirea modalitatii optime de 

cheltuire a unei parti din bugetul local al Municipiului Sacele, 

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 

privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, 

În temeiul art.87. alin. (1), alin. (5),  art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a); art. 133 alin. (1); 

art.134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. (3) lit.a); art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă demararea procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului 

Sacele. 

Art. 2. Se aproba Regulamentul privind modul de desfasurare a procesului de bugetare 

participativa la nivelul Municipiului Sacele conform anexei ce face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art.3. Se aproba alocarea  sumei de 200.000 lei in bugetul local al Municipiului Sacele 

aferent anului 2020 pentru realizarea proiectelor selectate in procedura de bugetare participativa de la 

nivelul Municipiului Sacele. 

Art. 4. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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