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Minută

Dezbatere publică a proiectului de act normativ Proiect de hotărăre privind
aprobarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2020 și a

estimărilor pe anii 2021 – 2023

Astăzi,  4 februarie 2020, începând cu orele 14:00 la sediul Primăriei municipiului
Hunedoara  (Bulevardul  Libertății  nr.17)  a  avut  loc  dezbaterea  publică  privind
Proiectul de buget local al municipiului Hunedoara pe anul 2020 și a estimărilor pe
anii 2021 – 2023. 

Au participat, Primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobouțanu, secretarul
general  al  municipiului  Hunedoara,  domnul  Dănuț  Militon  Laslău,  doamna
administrator  public  Cristina  Ponta,  directorul  executiv  al  Direcției  Economice,
doamna Anișoara Popa, directorul executiv al Direcției Tehnice, domnul Nimu Ioan,
directorul executiv al Direcției de Asistență Socială, domnul Tiberiu Furca, șefi se
servicii  și  șefi  de  birouri  din  cadrul  aparatului  administrativ,  reprezentanți  ai
organizațiilor neguvernamentale, cetățeni ai municipiului Hunedoara. 

Întâlnirea  a  fost  moderată  de  primarul  municipiului  Hunedoara,  cu  intervențiile
directorilor și șefilor de servicii și birouri din cadrul aparatului de specialitate, pentru
explicați și lămuriri suplimentare. 

Domnul secretar general al municipiului Hunedoara a făcut o prezentare a legislației
în  vigoare  privind  modul  de  adoptare  a  bugetului  local  și  totodată,  a  adus  la
cunoștința persoanelor prezenta în sală,  toate demersurile  făcute pentru a respecta
prevederile  legislației  în  vigoare  privind  promovarea  unei  hotărâri  de  consiliu  cu
caracter normativ, astfel:

- Procedura  de  consultare  publică  a  fost  inițiată  prin  anunțul  public  nr.
4485/21.01.2020, afișat pe panoul de afișaj de la sediul propriu al instituției,
într-un  spațiu  accesibil  publicului,  inserat  pe  site-ul  instituției  la  adresa
www.primariahunedoara,ro secțiunea  Transparență  Decizională  în  data  de
21.01.2020.



Până la data de 4 februarie 2020, la sediul instituției au fost depuse în scris propuneri
și recomandări din partea Uniunii Salvați România Filiala Hunedoara și  Asociația
Humanne Society Hunedoara. 

S-a prezentat persoanelor din sală procedura privind modalitatea de înscriere și luare
a cuvântului în cadrul dezbaterii publice și detalii de desfășurare a dezbaterii publice
prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean interesat. 

Primarul  municipiului  Hunedoara  a  deschis  dezbaterea  făcând  o  trecere  prin
capitolele de alocări bugetare, investiții și cheltuieli.

Bugetul local de venituri și  cheltuieli  al  Primăriei  municipiului Hunedoara propus
pentru anul 2020 este în sumă  de 352.126,23 mii lei la venituri, la care se adaugă
banii din surse interne, externe și fonduri europene și în sumă de 355.973,62 lei la
cheltuieli.  

Se precizează că pentru anul 2020, municipiului Hunedoara înregistează un deficit de
3.847,39 mii lei, finanțat din excedentul anului 2019. 

În cadrul sesiunii de dezbatere publică s-au făcut propuneri din partea următorelor
persoane:

1 Doamna  Camelia  Danda
Zavoian - 
Președinte  USR  Filiala
Hunedoara

 Amenajare și dotare Dog Park
 Implementarea  Bugetării  Participative  în

municipiul Hunedoara

2 Asociația  Humanne  Society
Hunedoara 
Trestianu Lucian
Pinca Tatiana 
Emerich Ștefan Benedek

 Gestionarea  animalelor  de  companie
abandonate pe domeniul public.

 Program de informare publică  prin  toate
sursele media în privința responsabilității
persoanelor  deținătoare  de  animale  de
companie

Propunerile vor fi transmise inițiatorului proiectului de hotărâre și vor fi analizate de
departamentele  de  specialitate  din  cadrul  apartaului  de  specialitate  al  primarului
municipiului Hunedoara și în comisiile Consiliului Local. 

Sesiunea de dezbatere publică s-a încheiat la ora 15:00. 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă
Toma Valerica 


