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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind Procesul de Bugetare Participativă a 
Municipiului Brașov 

 
 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
______________ 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. .......................... al Primarului Municipiului Braşov,  
în calitate de iniţiator; 
În temeiul prevederilor  art.129 alin. (1), alin. (2), lit. b), d),  alin. (4) lit. a), alin (7), a), b), c),d), 
e), f), i), j),k), m), r), art. 139 alin (3), lit. a),  art.154 alin. (1), art.196 alin. (1) lit.a) şi art.243, 
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind Procesul de Bugetare Participativă a Municipiului 
Brașov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
Art. 2. Se desemnează trei consilieri locali pentru a face parte din Comisia de bugetare 
participativă prevăzută la Cap. 10, pct. 5, lit. c) din Regulament, și anume : 
                
              ___________________________________________________ 
         
               ___________________________________________________ 
 
              ____________________________________________________ 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
împreună cu compartimentele de resort competente din cadrul aparatului de specialitate. 
 
 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
ALLEN COLIBAN 

REPARTIZAT LA COMISIILE CONSILIULUI LOCAL  
NR.:_________________ 

AVIZAT, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV ADRIANA TRANDAFIR 
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