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Dezbatere publică privind proiectul de buget local al municipiului Hunedoara pe anul 2020 
 

Astăzi, 30 ianuarie 2020, Primăria municipiului Hunedoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică 
privind proiectul de buget local al municipiului Hunedoara pentru anul 2020.  
 
Evenimentul are loc în data de 4 februarie 2020, începând cu ora 14:00 la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, 
situat în Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17, etajul I, Sala de Consiliu. 

Ordinea de zi a evenimentului 
14.00 – 14.15 Deschiderea evenimentului (anunțarea temei, prezentarea 

reprezentanților instituției, a procedurii și regulilor de desfășurare a 
evenimentului) 

Primarul municipiului 
Hunedoara, Dan Bobouțanu 

14.15 – 14.30 Prezentarea succintă a proiectului de buget local al municipiului 
Hunedoara pentru anul 2020 

Director executiv Direcția 
Economică, Aurelia Anișoara  

Popa 
14.30 – 15.30 Prezentarea verbală de către cetățenii interesați a propunerilor privind 

modificarea proiectului de buget supus dezbaterii publice 
Cetăţeni, persoane fizice şi 

juridice, organizaţii ale 
societăţii civile, organizaţii 

neguvernamentale, 
reprezentanţi ai instituţiilor 

publice interesate, etc 
15.30 – 15.45 Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de 

adoptare cu menționarea termenelor aferente) 
Primarul municipiului 

Hunedoara, Dan Bobouțanu 
La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane 
fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai 
presei,etc. 
 
Propunerile, sugestiile sau opiniile scrise care nu au fost transmise în perioada anterioară întâlnirii pentru 
dezbaterea publică a proiectului vor fi comunicate Primăriei municipiului Hunedoara în format electronic/material, prin 
transmitere la adresa de e-mail: info@primariahunedoara.ro, prin fax la numărul 0254/716087 sau prin înregistrarea 
adreselor scrise la Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local din cadrul Primăriei 
municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.26 (fosta clădire B.R.D.), program: Luni – Joi, intervalul orar 7:30 – 
16:00, Vineri, intervalul orar 7:30 – 13:00, în atenția Direcției Economice. 
Model formular colectare de propuneri disponibil și în format editabil: Descarcă 
 
În scopul eficientizării organizării și desfășurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate 
sunt rugate să confirme participarea până în data de 04 februarie 2020, ora 12:00, la adresa de e-mail 
info@primariahunedoara.ro ori la numărul de telefon 0254/716322, interior 225, cu menționarea intenției de a 
prezenta verbal propuneri (după caz) în cadrul dezbaterii precum și numărul, numele și prenumele participanților. 
Persoană de contact: Toma Valerica, Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local  
Formularul de înscriere în baza de date a persoanelor interesate disponibil și în format editabil: Descarcă 
 
Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute 
pentru prezentare. 
 
Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu 
referire concretă doar la proiectul în discuție.  
 
Proiectul bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2020, a fost afișat pe site-ul instituției 
www.primariahunedoara.ro la secțiunea Transparență Decizională în data de 21.01.2020. Menționăm faptul că propuneri, 
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de buget local pe anul 2020 supus consultării publice se mai 
pot depune până pe data de 4 februarie 2020. 
Proiectul de buget local al municipiului Hunedoara pe anul 2020 poate fi consultat aici.  

                  PRIMAR, 
           Dan BOBOUȚANU 
             Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
                 Toma Valerica 


