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ANUNT 
 privind modificarea organizarii dezbaterii publice referitoare la 
aprobarea bugetului local al Municipiului Codlea pe anul 2021 

  

        In temeiul prevederilor Legii nr. 273 / 2006  privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicata cu modificarile 

si completarile ulterioare, va aducem la cunostinta faptul ca in data de 26.04.2021, ora 

18:00, se va organiza dezbaterea publica pe marginea aprobarii bugetului local al 
Municipiului Codlea pe anul 2021.  

Dezbaterea se va desfasura la Casa de  Cultura  a  Municipiulu  Codlea  si  online 
pe platforma ZOOM accesand linkul urmator:   
https://zoom.us/j/97770532246?pwd=NTlSSHdBNkp2ZEsvTWltaGJTdC9hdz09                 
ID: 977 7053 2246, parola: 432ygi  

La inceputul sedintei se va prezenta modalitatea de desfasurare a dezbaterii 
(agenda sesiunii de dezbatere),respectiv: 

inregistrarea participantilor; 
timpul alocat fiecarui vorbitor; 
inscrierea la cuvant;  
consemnarea propunerilor. 

 Persoanele interesate pot trimite si în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare 
de recomandare privind obiectul dezbaterii, prin intermediul  Compartimentului  
Registratura al Municipiului Codlea (program Luni - Miercuri 08:00-16:00, Joi 08:00-
18:00, Vineri 08.00-14.00), sau pe e-mail contact@municipiulcodlea.ro.  

Propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la bugetul local pot fi transmise pana 
in data de 29.04.2021. 

         
        Nota: Proiectul de buget poate fi consultat zilnic, de luni pana vineri, la avizierele 

institutiei si pe site-ul acesteia - www.municipiulcodlea.ro 
 
   

PRIMAR, 
CIMPEANU PAUL MIHAI 

 

 

J U D E T U L   B R A S O V  

UNITATEA   ADMINISTRATIV  TERITORIALA  

MUNICIPIUL   CODLEA 
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DEZBATERE PUBLICA 

PRIVIND  

APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CODLEA PE ANUL 2021 

 

 

AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE 

26 APRILIE 2021 

 

Ora 18:00 Primirea participantilor Inscrierea participantilor la cuvant 
 

Ora 18:10 - 18:20 Cuvant de deschidere Primarul municipiului Codlea  
Care a elaborat proiectul de buget  

Ora 18:20 - 20:20 Dezbateri in plen ( durata limita 
de exprimare a punctelor de 
vedere este de 5 minute pentru 
fiecare participant. In cadrul 
dezbaterii nu se iau in 
considerare problemele 
personale ale participantilor, 
precum si propunerile, opiniile, 
sugestiile, sesizarile care nu au 
tangenta cu subiectele aflate in 
discutie) 

Cetateni, persoane fizice si juridice, 
organizatii ale societatii civile, 
asociaţiilor de afaceri şi altor 
asociaţii legal constituite, 
reprezentanti ai institutiilor publice 
interesate; 
 

Ora 20:20 Prezentarea concluziilor 
dezbaterii 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

CIMPEANU PAUL MIHAI  


