
zile calendaristice
NR. 

CRT. ETAPE TERMEN DATA

1 Inceperea procesului de aprobare a bugetului local
Publicarea in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, a legii bugetului de 
stat

19.12.2015

Data intrarii in vigoare

2

Ministerul Finantelor Publice transmite Directiilor generale ale 
finantelor publice sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat si transferurile consolidabile, aprobate prin 
legea bugetului de stat.

5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, a legii bugetului de 
stat

24.12.2015

3

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a 
municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si Consiliul 
General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii, 
repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si 
transferurile consolidabile, in vederea definitivarii proiectelor 
bugetelor locale de catre ordonatorii principali de credite.

5 zile de la comunicare 29.12.2015

4

Pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate, ordonatorii 
principali de credite, definitiveaza proiectul bugetului local, 
care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii 
administrativ-teritoriale. 

In termen de 15 zile de la publicarea legii 
bugetului de stat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I,

03.01.2016 publicare site - proiect 15 zile

5 Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contestatii 
privind proiectul de buget 

In termen de 15 zile de la data publicarii 
sau afisarii acestuia. 18.01.2016 termen contestatii

6

Proiectul bugetului local, insotit de raportul ordonatorului 
principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori, este 
supus aprobarii autoritatilor deliberative, de catre ordonatorii 
principali de credite.

In 5 zile de la expirarea termenului de 
depunere a contestatiilor 22.01.2015 sedinta aprobare 

proiect

7

Autoritatile deliberative se pronunta asupra contestatiilor si 
adopta  proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat 
pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, si 
pe anexe

In termen de maximum 10 zile de la data 
supunerii spre aprobare a proiectului de 
buget

01.02.2016 sedinta adoptare

8 Proiectele de buget  se aproba  de autoritatile deliberative 
In termen de maximum 45 de zile de la 
data publicarii legii bugetului de stat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

01.02.2016 45 zile

9
Ordonatorii principali de credite au obligatia sa transmita 
Directiilor generale ale finantelor publice bugetele locale 
aprobate

In termen de 5 zile de la adoptarea 
acestora 05.02.2016
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