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RAPORT DE SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea demararii procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Sacele 

 

 Municipiul Sacele intentioneaza demararea procedurilor de bugetare participativa, avand ca 

obiectiv principal identificarea unor proiecte de interes public local, care sa fie initiate de cetatenii 

Municipiului Sacele cu varsta de minim 18 ani. Acest proiect reprezinta o prioritate pe care autoritatea 

locala si-a propus a o realiza, in contextul asumarii de catre cetateni a rolului de participanti activi in 

abordarea problemelor cu care se confrunta municipalitatea.  

 Bugetarea participativa este un proces prin care ideile si initiativele comunitatii se manifesta si se 

transforma in realitate, fiind un instrument de management deschis, incluziv si transparent, care permite 

membrilor comunitatii sa participe direct in formularea proiectelor. Campania isi propune implicarea 

cetetenilor Municipiului Sacele intr-un proces democratic pentru stabilirea modalitatii optime de cheltuire 

a unei parti a bugetului local. 

 Nevoia majora identificata la nivelul Municipiului Sacele respectiv intarirea spiritului civic al 

autoritatii publice locale, deriva din nevoile si asteptarile majore ale cetatenilor de a consolida dialogul si 

colaborarea dintre partile interesate si administratia publica locala. Prin intermediul acestei initiative, s-ar 

dovedi deschidere catre nevoile cetatenilor si s-ar demonstra implicarea pentru necesitatile si dorintele 

cetatenilor, permitand locuitorilor sa hotarasca cum se vor cheltui o parte din bani. 

 Bugetarea participativa este un mecanism care permite cetatenilor sa fie informati si consultati cu 

privire la administrarea unei parti a bugetului local al Municipiului Sacele, asigurandu-se pe acesta cale si 

transparenta in procesul decizional. Cetatenii stabilesc ei insisi care sunt prioritatile de investitii, 

promovand proiecte pe care ei le considera utile si oportune pentru Municipiul Sacele. 

 In mod concret, bugetarea participativa reprezinta un instrument de dialog extrem de facil intre 

autoritati si cetateni, ce are drept scop modernizarea si responsabilizarea administratiei locale, presupune 

alocarea unei sume pentru finantarea unor proiecte de interes local a caror fezabilitate este verificata de 

Comisia de evaluare ce va fi desemnata in acest sens, iar selectia proiectelor castigatoare ce se vor 

implementa in final, se efectueaza prin vot de catre cetateni, la sectiunea de pe site-ul Municipiului Sacele 

ce se va crea in acest scop. 

   Faţă de cele mai sus prezentate,  propunem, spre analiză şi aprobare  Consiliului Local,  Proiectul 

de Hotărâre privind aprobarea demararii procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului 

Sacele, în forma prezentată.     

 
 

Nr. Atributia si functia 

 

Numele si prenumele Data Semnatura 

1. Aprobat : Primar Ing. Virgil Popa 27.11.2019  

 

2. Verificat: Secretar 

General 

Cj. Zamfir Geta 27.11.2019  

3. Elaborat : Comp. Juridic Cj. Dascălu Bianca 

 

27.11.2019  

F: 018 

mailto:primaria@municipiulsacele.ro

	Nr. 87777/27.11.2019
	RAPORT DE SPECIALITATE
	LA



