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                   CONSULTARE PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE 

        privind  aprobarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2021 
 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, primarul municipiului Hunedoara a inițiat procedura de consultare publică privind 
bugetul local al municipiului Hunedoara pe anul 2021. 

 
Proiectul de buget local al municipiului Hunedoara pe anul 2021 poate fi consultat: 

 
 pe pagina de internet a Primăriei municipiului Hunedoara la următoarele adrese: 

https://www.primariahunedoara.ro/ro/transparenta-decizionala; 
https://emol.ro/hunedoara-hd/ , subeticheta Hotărârile Consiliului Local – Registrul pentru evidența 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative; 

 la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertăţii nr.17 (panoul de afişaj); 
 la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local (fosta clădire 

B.R.D.). 
 
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Informaţii pentru 
Cetăţeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local. 

 
Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 273/2006, persoanele interesate pot trimite sesizările, 
observațiile sau punctele de vedere cu privire la proiectul de buget, în perioada 23 martie 2021 – 06 
aprilie 2021: 
- la adresa de poștă electronică: info@primariahunedoara.ro; 
- prin poștă pe adresa: Bulevardul Libertății, nr.17, Hunedoara; 
- la sediul instituției, Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local, 

Bulevardul Libertății, nr. 26, Hunedoara, în atenția Direcției Economice. 
 

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile sau 
observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de 
hotărâre…” 

 
Propunerile, opiniile sau recomandările transmise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la adresa: 
https://emol.ro/hunedoara-hd/, subeticheta Alte documente – Alte documente a căror aducere la cunoștință 
publică se apreciază ca fiind oportună și necesară. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris 
va fi justificată în scris. 
 

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon: 0254/716322, 
interior 395, 0254/710400, e-mail: info@primariahunedoara.ro, persoană de contact: Popa Aurelia 
Anișoara, director executiv Direcția Economică. 
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