
	
	

 

 
 

 

 
 

 
Nr. 132 /  21 ianuarie 2019 

A N U N Ţ , 
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 

Căneşti , judeţul Buzău pe anul 2020 (in proiect conform art. 39 ,               

alin.  (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale – actualizată)  
 

 Avand in vedere prevederile art. 39 , alin.(1) – alin. (6) din LEGEA nr. 273 

din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale , pe baza sumelor repartizate 

şi al veniturilor proprii , ordonatorii principali de credite in termen de 15 zile 

de la data publicării Legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei 

partea I , definitivează  proiectul bugetului local care se publică in presa locală 

sau se afişează la sediul unităţii administrativ teritoriale . Persoanele 

interesate/locuitorii pot depune contestatii in termen de 15 zile de la data 

publicării/afişarii acestuia . 

 Faţa de conditiile prezentate in termen de 5 zile de la data expirarii 

termenului de depunere al contestaţiilor proiectul bugetului local insoţit de 

raportul ordonatorului principal de credite şi contestaţiile depuse de locuitori/ 

persoane interesate este supus aprobarii autoritătilor deliberative de catre 

ordonatorii principali de credite .  

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. 

  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. 

 In termen de 15 zile de la data afişării prezentului anunţ 

locuitorii/persoanele interesate pot formula contestatii in scris care se vor 

depune la secretarul general al comunei pănă la data de 05 februarie 2020 

orele 16,00 . 
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