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Nr. 2/15.01.2016 

Către Primăria Bacău 

Calea Mărășești, nr. 6, Bacău 

Data: 15.01.2015 

SOLICITARE PRIVIND ORGANIZAREA UNEI DEZBATERI PUBLICE ASUPRA PROPUNERII DE BUGET PE 

2016 ÎN BAZA LEGII 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

Domnule primar, 

Vă solicităm prin prezenta cerere, în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, Articolul 6, precum și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, organizarea unei dezbateri publice cu privire la proiectul de buget al primăriei 

municipiului Bacău pe anul 2016. Data, ora și locul vor fi stabilite de către reprezentanții primăriei și 

comunicate în spațiul public, conform legii. 

Articolul 6 al Legii 52/2003, prevede, la alineatul (7) faptul că “Autoritatea publică în cauză este 

obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, 

dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate publică”. 

Articolul 8 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale precizează, la articolul 8, Principiul 

transparenţei şi publicităţii. Potrivit acestuia, “procesul bugetar este deschis şi transparent, acesta 

realizându-se prin: a) publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice, sau 

afişarea la sediul autorităţii administraţiei publice locale respective a proiectului de buget local şi a 

contului anual de execuţie a acestuia; b) dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul 

aprobării acestuia; c) prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local în şedinţă publică. 

Vă rugăm, astfel, să ne comunicați locul, data și ora desfășurării dezbaterii publice în termenele 

prevăzute de lege. Redăm mai jos conținutul articolului 7 din legea 52/2003 privind anunțarea 

dezbaterii publice: 

Art. 7. 

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele 

condiţii: 

a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi 

se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare; 

b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au 

prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre 

domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică; 
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c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi. 

(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina 

responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă. 

(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în 

sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu 

subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică. 

(4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul massmedia la şedinţele publice. 

 

Așteptăm răspunsul dumneavoastră pe adresa de email contact@rymd.ro precum și promovarae 

acestuia pe site-ul primăriei într-un loc vizibil, în presa locală, la avizier și pe rețelele de socializare 

pe care primăria le folosește pentru a-și anunța evenimentele. 

 

Vă mulţumim pentru solicitudine,        

 

Marian Dămoc 

Președinte RYMD 

Asociatia Romanian Youth Movement for Democracy, reprezentată de Marian Dămoc, în calitate de 
președinte 

Adresa: Strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 24 

Email: contact@rymd.ro  

Website: www.rymd.ro  

Telefon: 0334 405 791 
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