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NR.9434/29.12.2021 
 

ANUNT 
 

 In conformitate cu art.7 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, aducem la 
cunostinta publica intentia de supunere spre aprobare Consiliului 
Local comunei Stoeneşti a Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local al comunei Stoeneşti ,  precum şi a 
listelor de investiţii finanţate din acestea, pentru anul 2022. 
 Cetatenii interesati pot consulta proiectul bugetului la sediul 
Primariei si pot face propuneri, sugestii sau recomandari pe 
marginea acestuia, pe care le depun la registratura primariei in 
termen de 15 zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv 
până la data de 12 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile 
art.39, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Compartimentul 
financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Stoenești, 
persoană de contact Tatulescu Nicoleta-contabil. 
 Dezbaterea publică a bugetului local va avea loc în condiţiile art.8 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a 
bugetului local pentru anul 2022 care va fi anunțată prin afișare la sediul 
primăriei și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 

  
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă 
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PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 29.12.2021 

 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu prilejul afişării 
la sediul Consiliului Local al comunei Stoeneşti  a anunțului privind 
la aducerea la cunostinta publica a intentiei de supunere spre 
aprobare Consiliului Local al comunei Stoeneşti   a Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Stoeneşti , 
precum şi a listelor de investiţii finanţate din acestea, pentru anul 
2022. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un 
exemplar. 
 
 

PRIMAR     SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
Gheorghe Dumbravă      Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
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