
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  
legal constituite  din municipiul Bacău, propunerile  Bugetului de venituri 
si cheltuieli, a Programului  de investitii pe anul 2012 al Consiliului Local 
al Municipiului Bacau, spre studiu şi analiză.    
         Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  
Bacău, unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.10353 din 
30.12.2011. 
        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din 
municipiul Bacău,  vor  putea trimite în scris  propuneri, sugestii sau opinii  
la Primăria Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe 
adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 
11.01.2012 
          Persoanele interesate să studieze proiectul si intreaga documentatie, 
pot accesa site-ul www.primariabacau.ro, sectiunea Legea nr.52/2003 
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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului  de 
investitii pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau si  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
Avand in vedere:  
- Prevederile   Legii  nr.293/2011  privind bugetul de stat pe anul 2012; 
- Prevederile Legii  nr.294/2011 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe 

anul 2012; 
- Prevederile art.19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale cu  modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata si ulterior modificata; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; 
 
   In baza  dispozitiilor  articolului 36(2) litera “b“  alin.(4) litera «a» si ale 
art.45(2) lit. «a»  din  Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata si actualizata, 

 
HOTARASTE : 

 



Art.1. - Se aproba  Bugetul  previzionat de venituri si cheltuieli si Programul de 
investitii pe anul 2012, al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform 
Anexelor bugetare nr.1si  nr.2, parti integrante din prezentul proiect de hotarare. 
 
Art.2 . -  Hotararea va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului 
Bacau,  Directiei Economice, Directiei Tehnice si va fi adusa la cunostinta 
publica in conditiile legii. 
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RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului la proiectul de hotarare  privind aprobarea Bugetului de 

venituri si cheltuieli si a Programului  de investitii pe anul 2012 al 
Consiliului Local al Municipiului Bacau  

 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea   Bugetului de venituri si cheltuieli 

si a Programului de investitii, pe anul 2012  ale Consiliului Local al 

Municipiului Bacau, respecta prevederile Legii bugetului de stat nr.293/2011 

pentru anul 2012, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, a Legii 

nr.294/2011 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2012 si 

urmareste asigurarea legalitatii in efectuarea platilor la toate capitolele si titlurile 

bugetare. 

In sensul celor aratate mai sus avizam favorabil acest proiect de hotarare. 
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