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Primăria satului Budești
s. Budești, str. Chișinăului 131
Republica Moldova, MD-4814
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IDIS „Viitorul”
mun. Chișinău str. Iacob Hâncu 10/1
Republica Moldova, MD-2005
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Proiectul „Bugetare participativă – instrument e icient pentru participarea cetățenească 
în Moldova”, este sprijinit inanciar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe 
și implementat de Agora Central Europe, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului Ialoveni și 
Primăria satului Budești.

TU DECIZI PENTRU BUDEȘTI!

21 octombrie – 11 noiembrie 2019
VOTUL TĂU PENTRU BUGETUL PARTICIPATIV 

DECIDE VIITORUL SATULUI BUDEȘTI!

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Dacă ai mai mult de 18 ani și ești locuitor al satului Budești, poți vota ce 
proiect poate i implementat din bugetul civil:

Activități Perioada de implementare

Campania de informare cu privire la bugetarea 
participativă

01.05.2019 – 30.08.2018

Depunerea proiectelor 01.06.2019 – 30.08.2019

Prima întrunire publică (Analiza calitativă 
publică a unor proiecte. Întrebări și răspunsuri)

01.06.2019 – 30.06.2019

Analiza proiectelor (publicarea proiectelor, 
evaluarea fezabilității)

01.06.2019 – 30.09.2019

A doua întrunire publică (Prezentarea 
proiectelor inale. Pregătirea pentru vot. 
Modalități de votare a proiectelor eligibile)

01.10.2019 – 15.10.2019

Votarea proiectelor de bugetare participativă 21.10.2019 – 11.11.2019

Validarea voturilor de Grupul de Lucru 12.11.2019 – 22.11.2019

Anunțarea și a ișarea rezultatelor inale 22.11.2019 – 29.11.2019

Implementarea proiectului 02.12.2019 – 10.05.2020

Dacă ai nevoie de ajutor pentru votarea online sau ai anumite întrebări legate de bugetul 
participativ, poți contacta Coordonatorul local din satul Budești, Elena Zagornîi, pe adresa de 
e-mail: budesti@gmail.com sau la numărul de telefon 069336668. Coordonatorul îl puteți găsi și 
la Primăria satului Budești, cu sediul pe str. Chișinăului 131.

LA SEDIUL PRIMĂRIEI SATULUI BUDEȘTI
de pe str. Chișinăului 131, în baza buletinului de identitate, primind un buletin de vot.

ONLINE – pe www.bugetareparticipativa.viitorul.org/budesti , secțiunea „Votează”  
sau



PROIECTE  DE  BUGETARE  PARTICIPATIVĂ  ÎN  SATUL  BUDEȘTI

Mobilitate urbană:
• Amenajarea unui loc de odihnă „La izvor” prin asfalta-

rea unei cărărușe spre izvor de 50 de metri liniari pentru 
a asigura accesul nemijlocit la izvor în orice condiție me-
teorologică. Amenajarea unei platforme de joacă și odihnă 
pentru copii și părinți cu montarea a șase bănci cu șase 
coșuri pentru gunoi, a două scrâncioburi, a unui grătar, in-
stalarea unui podeț peste râuleț pentru a asigura accesul 
elevilor spre școală și a cetățenilor spre școală primară și 
liceu și cealaltă parte a localității.

Infrastructură socială:
• Amenajarea a patru stații pentru călători, în diferite sec-

toare a localității: pe strada centrală a localității și în sectorul 
locativ Budeștii Noi, 500  m de la intersecția cu magistrala M5, 
spre localitatea Cruzești. La fel, vor i amplasate două stații cu 
dimensiunile de 4/2  m, înălțimea 2,5, la intrarea în sat de la sta-
ția peco – „Petrom”, vizavi de casele de locuit amplasate pe str. 
Chișinăului, 104 – 106, și a doua în sectorul locativ Budeștii Noi, 
500 m de la intersecția cu magistrala M5, spre satul Cruzești.

• Restaurarea fântânii din strada Ianovschi, prin renovarea și amenajarea acoperișului.
• Podul securității ține de construcția unui podeț peste râulețul a luent al Râului Bălțata, 

care se scurge din râpa de la izvor. Acest podeț de legătură este strict necesar de resta-
bilit pentru a asigura calea directă de acces pe trotuarul aferent drumului central L455, 
aferent podului existent din centrul localității.

• Construcția a trei podețe pentru sectorul locativ „ARTAS”: a unui podeț care ar asi-
gura traversarea pârăiașului din preajmă, cu o lungime de 5 m, care asigură traversarea 
reușită a trotuarului adiacent străzii centrale, altul cu lungime 4,3 m, care, la fel face 
legătura dintre segmentele de trotuar, aferent străzii centrale – str. Chișinăului. Al treilea 
podeț de 1,5 m care asigură stradela pietonală spre blocurile de pe strada Traian.

Educație, tineret și sport (terenuri sportive în cartiere etc.):
• Masă de tenis în parcul central prin instalarea în parcul cen-

tral din localitate a două mese de tenis făcute din beton.

• Construcția unui teren de sport pentru volei și baschet 
cu suprafață de 24x15  m. Vor i efectuate săpături pe perime-
tru și pregătit fundamentul pentru a construi carcasa de ar-
matură și se va betona brâul. La inal, acest spațiu de 360  m2 
va i acoperit cu un covor arti icial.

Locuri și terenuri de joacă pentru copii:
• Teren de joacă pe str. Bălțata prin instalarea a două leagă-

ne, un complex de joacă cu tobogane, bănci și câteva coșuri 
de gunoi.

• Tobogane pentru terenul de joacă din sectorul „Cleiman” 
include instalarea unui balansoar clasic cu două scaune și 
dale de cauciuc, un balansoar cu arc elicoidal, un carusel cu 
8 locuri, un leagăn cu două scaune, un complex de joacă cu 
două tobogane și dale de cauciuc pentru a asigura protecția 
copiilor.

• Tobogane noi pentru grădinița „Viorel și Viorica”, deoarece majoritatea toboganelor 
existente pe terenurile de joacă ale grădiniței sunt vechi, uzate, distruse de timp și chiar 
periculoase.

Amenajarea și reabilitarea spațiilor verzi:
• Amenajarea Parcului Golurilor prin plantarea arborilor, 

reparația băncilor existente, procurarea și instalarea altor 
bănci și amenajarea unui teren pentru tineri. 

• Mobilier pentru Parcul Central prin asfaltarea unei cără-
rușe de 250  m lungime și 1.20 metri lățime, care va facilita 
accesul cărucioarelor, bicicletelor și trotinetelor; de aseme-
nea în diferite condiții meteorologice va asigura posibilita-
tea de traversare și plimbările pe teritoriul parcului.

Cultură (street art, valorificarea patrimoniului cultural 
din localitate etc.):
• Efecte de lumină pentru scenă, corturi vestiar și urne mobile la Căminul Cultural.
• Instituirea muzeului satului Budești. Activitățile vor contribui la familiarizarea copiilor, 

localnicilor cu istoria localității, scoaterea din anonimat a persoanelor care au contribuit 
la dezvoltare, precum și materialele, obiectele legate de istoria localității.


