
 

 

 

 

 

[SOLICITARE DEZBATERE BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI] 

Stimată Doamnă Primar Gabriela Firea, 

Luând în considerare că legea bugetului de stat pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 3 Ianuarie 
2018 și că Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale prevede la art.39, alin.3 că proiectul de buget local trebuie 
definitivat la 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial şi supus dezbaterii publice timp de 15 zile,  

Luând în considerare principiul transparenţei şi publicității bugetare, așa cum este el stipulat prin art. 8 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, 

Vă solicităm ca în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 (republicată) să supuneți dezbaterii publice proiectul bugetului local 
al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 și să procedați la fixarea orei, datei și locului dezbaterii publice, invitarea oficială 
a asociațiilor și cetățenilor interesați, precum și la comunicarea anterior dezbaterii publice solicitate, a tuturor 
materialelor de lucru referitoare la proiectul bugetului local pentru anul 2018 în format deschis. Vă reamintim că acelaşi 
articol precizează că:  

(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli: 
a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va organiza întâlnirea, va publica pe site-
ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a 
recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de 
desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat; 
b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu 
referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie; 
c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei 
sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii 
de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de 
fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ; 
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul 
autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, 
versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi 
versiunea finală adoptată a actului normativ. 

De asemenea, vă solicităm, doamnă Primar, să facilitaţi un acces real al cetăţenilor la informaţiile bugetare şi să dispuneţi 
publicarea proiectului bugetului local al Municipiului Bucureşti într-un format deschis (şi editabil), astfel încât 
consultarea publică să ducă la sugestii şi recomandări bazate pe o analiză a datelor.  

Cu deosebită considerație, 

Roxana Wring, Preşedinte USR Bucureşti 


