
                                                                                                                                             
 
 

  HOTĂRÂRE 
Ref. la aprobare Regulament privind modul de desfășurare a procesului de bugetară participativă  

 
                   Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 1155/21.01.2020 inițiat de primarul orașului Corabia; 
- Referatul de aprobare nr. 1156/21.01.2020; 
- Raportul nr. 1157/21.01.2020 al Serviciului Contabilitate;  
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
- Art. 5 (3), art. 20 (1) lit. i și j din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Art. 129 (2) lit. b și (4) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 139 (1) și 196 (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  

modificările și completările ulterioare ,                                                                                                                                                               
                                                              
                                                         HOTĂRĂȘTE:  
 

                   Art. 1. – Se aprobă demararea procesului  de bugetare participativă la nivelul orașului Corabia.   
                   Art. 2. – Se aprobă Regulamentul privind modul de desfășurare a  procesului de bugetare 
participativă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                   Art. 3. – Se aprobă implementarea proiectelor rezultate din procesul de bugetare participativă la 
nivelul orașului Corabia, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2021.  
                   Art. 4. -  Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Serviciului Urbanism și 
Prefectului Județului Olt.  
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                     NR. 19/19.02.2020           
                     Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel: 

                        - voturi pentru      17 
                        - voturi contra        0 
                        - abtineri                 0             
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