ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA – Primar
Nr.150 /23.01.2015

ANUNŢ
Având în vedere prevederile al. (2) – (7) ale art. 39 din L.273/2006 din Legea nr. 273 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:
“Aprobarea si centralizarea bugetelor locale
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii,
repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. (1), în vederea definitivării
proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. În acelaşi termen, direcţiile generale ale
finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, comunică
unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, după caz, şi o estimare a veniturilor din cotele
defalcate din impozitul pe venit.
(3) Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în
termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează
proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale.
Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la
data publicării sau afişării acestuia.
(4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului
local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării
autorităţilor deliberative, de către ordonatorii principali de credite.
(5) Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de
buget, potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost
votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.
(6) Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de
maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(7) În cazul în care autorităţile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin.
(6), direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autorităţile
deliberative. În aceasta situaţie, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri încasate.”
Luând în considerare și prevederile Legii nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015 și
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

supunem atenţiei dumneavoastră:
Proiectul bugetului local al comunei Bănia pe anul 2015 – inițiator Silvestru Bălan, primar;
Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget, în scris, până la data
de 10.02.2014 inclusiv, la secretarul comunei , la sediul primăriei din comuna Bănia nr.120.
Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal sugestiile sau
opiniile referitoare la proiectele de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la sediul
Primăriei comunei Bănia la o dată ce va fi făcută publică cu cel puţin 3 zile înainte de data dezbaterii și supunerii
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus, în şedinţă a Consiliului Local Bănia.
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