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sEcTruNEA 1. CONCEPT GENERAT

Bugetarea participativS este un proces prin care cetilenii oragul laloveni sunt

incurajafi sd identifice gi si semnalizeze neajunsurile comunit5lii, gi apoi si
propuni rezolviri ale acestora - prin solulii sub forma de proiecte. Acestea

urmeazd si fie validate de Primiria oragului laloveni, iar apoi supuse unui proces

de votare, prin care se va asigura reprezentativitatea rezultatelor. Cele mai votate
proiecte vor fi implementate de Primiria laloveni incep6nd cu anul 2020.

sEqnuNEA 2. OBTICRVELE BUGETARil pARnqpAnVE

Procesul de bugetare participativi este unul orientat citre cetSlean, iar

obiectivele principale sunt:

1. cregterea dialogului dintre cetS|eni gi administralia publici;
2. ajustarea politicilor publice in concordantd cu nevoile gi agteptirile

. cetifenilor;
3.,,implicarea cetSlenilor in co-crearea procesului de dezvoltare urband;

4. consolidarea democraliei;

5. cregterea transparenlei in activitatea administraliei publice.

sEcTruNEA 3. AR]] DE COMPETE|TA

Bugetarea participativd, alituri de implementarea proiectelor, se desfigoard in

limitele domeniilor de competen!5 ale administraliei publice locale din oragul

laloveni.

sEcTluNEA 4. ClI\tE POATE pARTtCtpA

Sunt incurajali sd se implice in procesul de bugetare participativi toli cetilenii
care au interes in dezvoltarea oragul laloveni gi au implinit vdrsta de cel pufin 18

ani.

sEqTU N EA 5. CA rE ]{DARUL B UG ETART I pARTtC I PATwE

Procesul de bugetare participativd organizat de Primiria oragul laloveni cuprinde

urmdtoarele etape importante:



5.1. CAMPANTA DE TNFORMARE;t EDUCARE

Prezentarea paginii web a bugetirii participative in oragul laloveni:

Prezentarea completd a proiectului (intruniri; buletine; mass-media locali;
disculii in sectoarele oragului etc.).

5.2. DEPUNEREAPROIECTETOR

Proiectul/proiectele, cu un buget de p6nd la 1O O0O Euro, inclusiv TVA, pot fi
depuse:

. Online - cetSlenii oragului laloveni care doresc si depuni proiectele on line

vor face acest lucru accesdnd

si complet6nd formularul

electronic de la rubrica ,,Depune o propunere". Ori pot si acceseze gi si
completeze formularul in varianta word de la rubrica ,,Documente",
trqnsmifAnd ulterior proiectul la urmStoarea adresi de e-mail:

. Toate proiectele de bugetare participativd

vor fi ficute publice pe

in format tip5rit - cetdlenii oragului laloveni care doresc sd depuni proiectele

in format tipirit au posibilitatea sd solicite formularele de depunere a
proiectelor de la Centrul de informalii pentru cetSleni (ClC). Ulterior, un

specialist din cadrul Primiriei oragului laloveni va incirca, in numele

cetilenilor, proiectele primite prin popti, pe

fiecare cont varid este de un proiect pe dome;:'#:1tt""ff:'Jrilff :;
mai poate fi modificat, dar poate fi gters. CetSlenii care au depus proiectele in

format tipirit, prin pogtd, le pot gterge daci depun o cerere in scris. CetSlenii
pot beneficia de asistenld din partea PrimSriei oragului laloveni pentru

crearea contului, depunerea de proiecte, precum gi pentru acordarea votului,
printr-un prn.i suport amenajat Tn acest scop, in prima etap6, la sediul

Primdriei oragului laloveni de pe str. Alexandru cel Bun, 45, la Centrul de

informalii pentru cetSleni (ClC).

in luna iunie 2OLg, in oragul laloveni, va fi organizati o intrunire publici in

care se va rdspunde la toate intrebirile cetifenilor care }in de proiect gi vor fi



prezentate gi analizate primele propuneri de proiecte parvenite din partea

cetifenilor.

5.3. ANAUZAPROIECTETOR

Primdria va supune analizei fiecare proiect primit. in prima fazd, se vor

stabili proiectele ce pot fi publicate pe site. Proiectul nu va fi publicat

daci obiectivul sau limbajul folosit instigi la discriminare de orice fel,

violenfd, urd etc.

. in vederea respectdrii prevederilor legale in vigoare, Primdria igi rezervi

dreptul de a modera afigarea proiectelor pe

intr-un intervat de maxim cinci (5) zite lucrit"rr";:;:tn fiff:ltt"
Apoi, se vor stabili proiectele eligibile. Un proiect nu va fi eligibil dac5:

bugetul proiectului depSgegte bugetul stabilit de Primdrie;

daci obiectivul proiectului nu se afl6 in aria de competenli a

Primiriei;

daci din punct de vedere geografig implementarea proiectului

nu se incadreazi in aria comunit5fii;

daci propunerea trebuie implementati pe o perioadd de timp ce

depigegte 7 luni de la anunlarea oficialS a rezultatelor votului.

Altfel spus, implementarea proiectului nu trebuie sd depSgeasci

termenul de L0 mai,2O2O.

Primdria, cu acordul autorilor proiectului/proiectelor, poate modifica

anumite proiecte - in sensul adaptirii din punct de vedere tehnic sau

financiar, dacd este nevoie, sau integririi mai multor propuneri intr-una

singurS, datoriti asemindrii obiectivelor sau proximitilii geografice.

Persoanele ale cdror proiecte au fost declarat neeligibile pot primi, la

cerere, un rispuns scris cuprinzAnd motivele pentru care propunerile au

fost declarate neeligi bile.

in urma acestei analize, toate proiectele declarate eligibile vor fi
publicate pe site gi supuse votului cetilenilor.



5.4. VOT PE TX}MENII

Fiecare cetSlean poate vota (online ori cet5leanul venind la primirie, la
prezentarea actului de identitate, i se va inm6na buletinul de vot gi va vota
personal) doar c6te un proiect din fiecare domeniu definit la punctul6.1. pentru
primele proiecte (proiectele care au acumulat cele mai multe voturi din fiecare
domeniu), in funclie de numdrul de voturi, se va face o listi finald, conform
prevederilor de la SECJTUNEA g.

5.5. VATIDARE VOT PE DOMENII

o Primiria oragului laloveni se asigurd ci voturile au fost acordate in mod
corect gici procesul de votare a decurs firi incidente.

' Fiecare cetdlean va vota un singur proiect, din fiecare domeniu\"
menlionat la punctul 6.7., din care se poate alege, la final, proiectul
preferat, conform prevederitor de la SECJIUNEA g.

. Primdria se asiguri cd voturile au fost acordate in mod
procesul de votare a decurs fdrd incidente.

5.6. AFI9AREAREZULTATETOR

corect gi cd

in urma procesului de votare proiectul care a acumulat numdrul maximal de
voturi cu un buget de 1o 000 euro sau primele doua proiecte care au acumulat
numirul maxim de voturi gi au un buget cumulativ de 10 OO0 euro vor fi
desemnate c65tigdtoare. Grupul de lucru va vatida voturile pentru proiectul
(proiectele) cSStigitor (c6gtigdtoare) gi ulterior va informa cetdfenii despre
proiectu | (proiectele) c6gtigitoa re.
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Activitatea Perioada de implementare

Campania de informare Pe durata de implementare

a proiectului

Depunere proiecte 01.05.2019 - 30.08.20L9

Prima intrunire publici (analiza calitativi
publicd a unor proiecte. intrebiri-rdspunsuri)

18.06.2019

Analizi proiecte

(pu bl ica rea proiecte, eval ua rea feza bi I it51i i)

01.06.2019- 10.09.201_9

A doua intrunire publici (Prezentarea

proiectelor finale. Pregitirea pentru vot.

Modalitili de votare a proiectelor eligibile)

rL.09.20L9 - 10. 10. 20 19

Votare 10. 10.2019 - 27 .r0.20L9

Validare vot de Grupul de Lucru 28.LO.20L9 - 08. L1 .20L9

Anunlarea gi afigarea rezultatelor finale LL. tL.20 L9 -29 . LL.20 L9

lmplementarea proiectului 02.12.20L9 - 10.05. 2020

Calendarul bugetSrii participative in oragul laloveni arati in felul urmitor:

sEcTruNEA 6. PROPUNERTLE DE PROTECTE

1. Propunerile de proiecte vor fi depuse de cetileni prin intermediul

platformei bugetare partici pativd,

sau prin pogti (ori e-

mail: ), la sediul Primdriei oragului

laloveni din str. Alexandru cel Bun, 45, la Centrul de informalii pentru

cetifeni (ClC).

2. Pentru cetSlenii care nu sunt familiarizali cu mediul online sau care nu au

acces la internet de acas5, Primiria laloveni va pune la dispozifie, in prima

etap5, un punct suport pentru accesarea platformei de bugetare

participativi (amenajat in cadrul CIC). Acesta va fi deschis pe perioada de

depunere a proiectelor gi un reprezentant al Primdriei va fi la dispozifia

cetSlenilor. Acesta va oferi informalii gi indrumare pentru urmarea pagilor

necesari pentru depunerea proiectelor pe platformd:
7



' o crearea unui cont de email (in cazulin care acesta nu existi);
o occ€s la termenii gi condifiile de depunere a proiectelor pe platformS;

. addugarea proiectelor propriu zise pe platformd;

. addugarea eventualelor figiere atagate.

3. Propunerile de proiecte transmise de cetdleni prin pogt5, vor fi incS,rcate pe

platforma bugetare participativd, in numele cetdfeanului, de cStre un

operator al primiriei oragul laloveni. in perioada de votare, cetilenii se vor

putea prezenta la CIC pentru accesarea platformei de bugetare

participativi pentru a consulta proiectele depuse gi pentru a-ti alege

proiectele sau proiectul favorit.

4. Propunerile trimise in orice alt mod, diferit de cele precizate la punctele 1 gi

2, din aceasti secliune, nu vor fi luate in considerare de Primdria oragului

laloveni.

5. Toli cei care igi fac cont, depun, sub orice form5, sau voteazd proiecte

'' accepti termenii gi condiliile in care funclioneazi platforma bugetdrii
' participative.

6. Platforma proceseazi

date cu caracter personal cum arfi.nume, email, telefon, adresa tn scopul

utilizirii platformei. Toli cei care depun proiectele prin pogtd igi dau acordul

in mod explicit gi firi echivoc ca platforma si colecteze 9i sa foloseasci

aceste informa[ii in scopul agreat.

7. Propunerile de proiecte trebuie incadrate intr-una din urmitoarele

domenii:

o Mobilitate urbani (mobilitate, accesibilitate gi siguranta circulatiei,

piste pentru bicicligti, semafoare inteligente etc.l;
. Infrastructura sociali (proiecte destinate piturilor sociale

defavorizate, crearea instrumentelor de lucru pentru socializarea si

integrar'ea in viata comunitatii a copiilor cu dizabilitati etc.);

. Culturi (street art, valorificarea patrimoniului cultural din localitate

etc.l;
. Alei, trotuare gi zone pietonale;

. Amenajarea 9i reabilitarea spatiilor verzi;

. Amenajare spafii publice (mobilier urban etc.l;

. Locuri gi terenuri de joaci pentru copii;
8



o Educafie, tineret, sport (terenuri sportive in cartiere etc.)
. Smart City (aplicafii lT pentru servicii publice, energie regenerabild,

etc.)

8. Propunerile depuse de cet5leni trebuie sd indeplineasci cumulativ
urmdtoarele criterii:
o sE contribuie la indeplinirea unui obiectiv de interes general pentru

oragul laloveni (proiecte de natura investifiilor, reparafiilor, amenajdri

urbane, dotdri cu mobilier urban sau similare).
. si aibi un obiectiv care sd se incadreze in aria de competen!5 a

Primdriei oragul laloveni gi care vizeazd un spaliu public.

. si nu intre in aria altor programe ale oragul laloveni (ex: finanliri pentru

ONG-uri sau alte structuri, finantiri de adundri publice sub forma de

festival uri, even imente, t6rguri etc. ).
. si nu fie contrare sau incompatibile cu proiecte aflate in derulare sau

integrate in strategiile viitoare ale municipalitdlii.

\.. si nu aibi un caracter politic, publicitar, comercial sau etnic.

. . si nu necesite cheltuieli majore de funclionare (intrelinere, plata unor
drepturi de autor etc.) dupi implementare.

o si se incadreze in bugetul maxim de 10 000 Euro, alocat fiecirui proiect.

. sd nu conlini cheltuieli de remunerare.

9. Propunerile cu confinut similar sau ale cdror implementare vizeazd zone

aflate in vecinitate ar putea fi integrate intr-un proiect unic.

10. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare

domeniu in conformitate cu punctul6.7.

11. Urmitoarele tipuri de figiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF -
pdni la o limiti de 5 MB giJPEG/PG sau PNG, p6nd la o limitd de 1 MB.

12. Fiecare propunere trebuie sa se incadreze intr-un cost total de cel mult 10

000 de euro (inclusiv TVA) gi implementarea proiectului sd fie finalizatd
p6ni la 10 ma|2O2O.

13. Versiunea care va fi supusi votului cetifenilor nu e in mod obligatoriu
aceeagi cu cea transmisd de cetSfeni. Primiria laloveni, cu acordul

autorului, poate ajusta proiectele din punct de vedere tehnic, al estim5rii



costurilor sau poate uni intr-un singur proiect propuneri diferite - cu

notificarea prealabila a cet5lenilor care le-au depus. Orice ajustdri pot fi
fdcute pentru asigurarea fezabilitilii proiectelor.

14. Prin utilizarea platformei

cetSlenii i;i dau acordul ca propunerile depuse in cadrul bugetdrii
participative si devind proprietatea oragul laloveni gi nu pot invoca

legislafia in materia drepturilor de autor.

15. in vederea respectirii prevederitor legale in vigoare, Primiria oragului

laloveni igi rezervi dreptul de a modera afigarea proiectelor pe platform5.

Acestea vor fi afigate intr-un interval de maxim cinci (5) zile lucrdtoare de la

data depunerii.

16. Proiectele c6gtigitoare in procesul de bugetare participativd vor fi, in mod

obligatoriu, validate gi de Grupul de Lucru.

SECIIUNEA 7. ANAUZA TEHNTCA 5l JURTD|CA n PROTECTETOR

1. Analiza tehnicS, financiard gi juridici a propunerilor este realizatd de citre
Primdria oragului laloveni, printr-o echipa tehnici de evaluare a proiectelor

desemnati in acest scop prin Dispozilia Primarului oragului laloveni.

Personalul echipei verifici dacd propunerile sunt in conformitate cu

prezentul regulament gi cu alte reglementdri legale ?n vigoare, precum gi

fezabil itatea teh nici.

2. Propunerile care indeplinesc condifiile de eligibilitate, cu acordul autorului,
pot suferi ajustiri tehnice gi/sau financiare din partea Primiriei oragului

laloveni, daci este necesar.

3. Proiectele care contravin prevederilor legale in vigoare nu vor fi incluse in

procesul de bugetare participativd gi nu vor fi publicate pe site-ul

4. Toate propunerile de proiecte gi figierele care le-au fost ata;ate devin

proprietatea oragului laloveni gi nu li se poate aplica regimul drepturilor de

autor.
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sEcfluNEA 8. VOTUT PROTECTELOR

Cetitenii oragului laloveni pot vota proiectele online ori la sediul Primiriei,
primind un buletin de vot. Astfel:

L. Online proiectele pot fi votate pe platforma bugetdrii participative

. Fiecare cetilean poate

alege maxim c6te un proiect din fiecare domeniu stabilit la punctul6.7.

2. in cazul c6nd cetilenii nu au posibilitate si voteze online, ei pot vota, in baza

buletinului de identitate, primind un buletin de vot, venind la sediul Prim6riei

oragului laloveni din str. Alexandru cel Bun, 45,|a Centrul de informalii pentru

cetileni (ClC).

3. Eventualele modificiri ale calendarului procesului de bugetare participativi

vor fi publicate pe platforma

SECTIUNEA 9. CE PROIECTE VOR FI IMPTEMENTATE

. in urma procesului de votare proiectul care a acumulat numdrul maximal de

voturi cu un buget de 10 000 euro sau primele doua proiecte care au

acumulat numSrul maxim de voturi pi au un buget cumulativ de 10 000 euro
vor fi desemnate cAgtigitoare.

o Grupul de lucru va valida voturile pentru proiectul (proiectele) cdgtigitor
(c6ttigitoare) gi ulterior va informa cetilenii despre proiectul (proiectele)

care urmeazi sa fie implementate. Proiectul (proiectele cdgtigdtoare), in
valoare de pana la L0 000 euro, inclusiv TVA, trebuie implementat
(implementate) pana la L0 mai 2020.

o Valabilitatea votului va fi verificati ?n conformitate cu regulile prezentate

mai sus.

o in baza voturilor finale se va elabora o listi a tuturor proiectelor votate cu

numirul de voturi acumulate.
o Dacd fondurile sunt insuficiente pentru a pune in aplicare propunerea

urmitoare in clasarnent, aceastd propunere va fi omisi gi fondurile vor fi
utilizate pentru a implementa prima propunere, pentru care suma rimasi
este suficientd.

o Daci doui sau mai multe propuneri primesc acelagi numdr de voturi, se

aplicd propunerea cu buget mai mare.
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sEcTruNEA 10. UNELE CTARTFTCART JURTDTCE

1. Orice informalie pusi la dispozilie de citre persoane sau colectati de citre
Primdria ora5ului laloveni atunci c6nd se utilizeazd platforma

este supusd Politicii de

Confidenlialitate ai cirei termeni sunt inclugi in Termenii 9i condiliile de

fungionare a platformei.

Platforma stocheazd

informalii cu caracter personal (provenite din conturile prin care

persoanele se autentifici pentru a avea acces la platformi).

Utilizarea platformei 9i furnizarea datelor cu caracter personal, se inlelege

ci cetdlenii ipi exprim5 acordul in mod explicit gi firi echivoc ca platforma

sd foloseascd datele cu

ca racter personal fu rn izate.

Platforma asiguri
pdstrarea confidenfialit5lii datelor cu caracter personal furnizate pentru

accesul la platformi gi/sau pentru utilizarea acesteia. Aceasti obligalie nu

se aplici Tn cazul oricdrei informalii dezvSluite de utilizatori citre terti.

Platforma prelucreazd

datele cu caracter personal Si informaliile delinute/transmise de citre
persoanele care se autentifici cu bund credinfi, asigur6nd respectarea

dreptului la viafa privati gi a legislalieiin vigoare.

Platforma nu igi asumi

rispunderea pentru exactitatea gi corectitudinea datelor furnizate de cdtre

uti I izatorii platformei.

6. Orice incercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict

interzisS, fiind consideratd o tentativi de fraudd 9i va fi sanclionati prin

lege contravenlional sau penal, dupi caz.

2.

3.

4.

5.
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