
ROMANIA
ruDETUL CLUJ
CONSILIIL LOCAL HUEDIN

HOTARARE
privind aprobarea implement[rii procesului de bugetare participativd la nivelul Oraqului Huedin gi a

regulamentului privind modul de desfrEurare a procesului de bugetare participativ[

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinJa ordinard din data de28.0L2022.
Primarul orasului Huedin, Dr. Mircea Morogan, inbaza prerogativelor prevdzute de OUG nr.5712019

privind Codul Administrativ,
Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. 1826125.02.2021 al inifiatorului - Consilier juridic-Potra

Mihaela-Anca, precum gi necesitatea qi oportunitatea aprobdrii unor mdsuri pentru implementarea procesului de
bugetare participativi la nivelul Oragului Huedin care derivd din dorin{a cetdfenilor de a se implica intr-un proces
democratic de deliberare gi decizie pentru stabilirea modalitdlii optime de cheltuire a unei pdrti din bugetul local
al Oragului Huedin. qi Procesul verbal incheiat in urma punerii in dezbatere public[ a proiectului di hotarare
privind aprobarea implementdrii procesului de bugetare participativ[ la nivelul Oragului Huedin gi a
regulamentului privind modul de desfrqurare a procesului de bugetare participativd

linAnd seama de proiectul de hotlrAre nr. 10016109.12.2021inaintat de primar gi avizat de comisia de
munca, protectie socialI qi juridicd la gedinla din data de 19.0I.2022.

Ydzdnd prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicl legislativd pentru elaborarea actelor
normative, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; ale prevederilor art.5 alin.(3) , art.Il, art.20
alin.(l) lit.i) qi j) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum qi ale art.1 din Legiea nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata.

in temeiul art.87 . alin. (1), alin. (5), art. 129 alin. (2),lit. b), alin. (4) lit. a); art. 133 alin. (1); art.t34 alin.
(1) lit. a); aft. 139 alin. (3) lit.a); afi. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu
complet[rile ulterioare' 

H o rAnA g rn

Art.1. Se aprobi implementarea procesului de bugetare participativd la nivelul Oragului Huedin.

Art.2' Se aprob[ Regulamentul privind modul de desfrgurare a procesului de bugetare participativi la

nivelul Oragului Huedin conform anexei ce face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Att.3. Se desemnezI, prin dispozilie, Comisia de evaluare a proiectelor, in conformitate cu prevederile

regulamentului prevdzut la art.2.

Art.4. Cu ducerea la indeplinirc a prezentei hot[rdri se incredinteazd, Directia economicd din cadrul

Primdriei oraEului Huedin.
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