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Apreciem interesul dumneavoastră de a participa activ la îmbunătățirea proiectului de buget local al municipiului 
Hunedoara pe anul 2020. Ne face o deosebită onoare să vă invităm la dezbaterea publică cu privire la proiectul de 
buget local al municipiului Hunedoara pe anul 2020, care va avea 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. 
 
Proiectul bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2020, a fost afișat pe site-ul instituției 
www.primariahunedoara.ro la secțiunea Transparență Decizională, eticheta Monitorul Oficial Local, subeticheta 
„Documente și informații financiare”, subeticheta „Alte documente” – „Dezbateri și consultări publice” în data 
de 21 ianuarie 2020. Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul 
de buget local pe anul 2020 supus dezbaterii publice se mai pot depune până pe data de 4 februarie 2020. 
 
Modalitatea de colectare a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare privind proiectul supus 
consultării publice se pot transmite în format electronic pe adresa de e-mail: info@primariahunedoara.ro , sau se 
pot înregistra adrese scrise la Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local, 
până în  data de 4 februarie 2020, în atenția Direcției Economice. 
Model formular colectare de propuneri disponibil și în format editabil: Descarcă 
 
Materialele transmise vor purta mențiunea „consultare publică referitoare la proiectul de buget local al 
municipiului Hunedoara pe anul 2020”. Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Hunedoara, eticheta Monitorul Oficial Local, subeticheta „Alte documente” – Registrul pentru 
consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor consiliului local și 
dispozițiilor primarului”. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 
Menționăm că toate sugestiile făcute pentru textul proiectului vor fi făcute publice, fiind parte din procesul 
dedicat transparenței decizionale. În cazul în care doriți/nu doriți ca numele dumneavoastră să fie asociat cu 
aceste propuneri vă rugăm să ne comunicați în mod expres dacă doriți ca propunerile înaintate să fie anonime. 

 
La dezbaterea publică sunt invitați să participe în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: cetățeni, 
persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor 
publice interesate, ai presei, etc. Participarea mai activă a cetățenilor în procesul de elaborare a proiectelor de 
hotărâri poate reda încrederea publicului larg în viața democratică din centrul deciziilor administrației și poate 
asigura legitimitatea democratică a instituției. Creșterea transparenței procesului de consultare publică se bazează 
pe coerență și claritate, pe răspunsul rapid al inițiatorului proiectului și colectivului de elaborare al proiectului la 
întrebările ridicate de participanți, pe solicitarea pro – activă a opiniilor participanților interesați și afectați direct 
de un anumit proiect. Mecanismul de consultare publică oferă posibilitatea grupurilor afectate de un anumit 
proiect să-și exprime poziția, să-și formuleze public amendamentele și să-și argumenteze în mod expert opiniile. 
Formularul de înscriere în baza de date a persoanelor interesate disponibil și în format editabil: Descarcă 
 
Persoanele interesate să prezinte verbal propunerile privind îmbunătățirea proiectului supus dezbaterii publice vor 
avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de 
e-mail: info@primariahunedoara.ro, direct la sediul instituției: B-dul. Libertății nr.17 – Serviciul Informații 
pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficiala Local, persoană de contact: Toma Valerica, telefon: 0254 
716 322, int.225. 



 
 
 
Vă adresăm rugămintea de a confirma participarea la acest eveniment până cel târziu pe data de 4 
februarie 2020, ora 12:00 la următoarele coordonate: 
Persoană de contact: Toma Valerica 
Telefon: 0254 716322, int.225, 0254 711955, fax: 0254 716087 
E-mail: info@primariahunedoara.ro sau la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul 
Libertății, nr.26 (fosta clădire BRD) – Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul 
Oficial Local. 
  
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării cuvântului: 
10 minute pentru fiecare participant. 
 
Fiecare participant, după intrarea în sala de consiliu, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică. 
La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.  
 
Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat 
recomandările cu referire concretă doar la proiectul de buget local al municipiului Hunedoara pe anul 2020. 
 
Documentația poate fi consultată: 

- pe pagina de internet a instituției la adresa: www.primariahunedoara.ro, secțiunea Transparență 
Decizională,  eticheta Monitorul Oficial Local, subeticheta „Documente și informații financiare”, subeticheta 
„Alte documente” – „Dezbateri și consultări publice”; 

- la sediul instituției: B-dul. Libertății nr.17, zilnic între orele 08.00 – 16.00 și permanent pe panoul de 
afișaj al instituției. 
 
Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele ataşate: 
-  proiectul de buget local al municipiului Hunedoara pe anul 2020; 
- anunțul public cu privire la organizarea dezbaterii publice privind proiectul de buget local al municipiului 
Hunedoara pe anul 2020. 

 
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0254/716 322, int.225, 0254/711 955, e-mail: 
info@primariahunedoara.ro  persoană de contact: Toma Valerica. 
 
În speranța că vom avea privilegiul de a vă avea drept invitat de onoare, vă asigurăm de întreaga noastră 
considerație.  
 
 
 
      Dan Bobouțanu 

Primarul municipiului Hunedoara 
 
 
 
 
 

   Secretar general  
Dănuț Militon Laslău 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
                     Toma Valerica 


