
Inițiativele civice de dezvoltare ale satului Budești vor putea fi finanțate din bugetul local. Află ce își 

doresc locuitorii 

14 proiecte de dezvoltare ale comunității din satul Budești, municipiul Chișinău au fost propuse de 

locuitori spre finanțare din bugetul participativ, pentru care va fi alocată suma de 10 000 euro. Printre 

proiectele propuse se numără deschiderea muzeului satului, construcția unui pod al securității, masă de 

tenis în parcul central, patru stații noi pentru călători și amenajarea terenurilor de joacă în cartierele 

rezidențiale ale localității. Ideile locuitorilor au fost discutate pe 12 octombrie curent în cadrul unei 

întâlniri publice, care a avut loc la Centrul pentru tineri din Budești. 

„Implicarea cetățenilor în procesul decizional este importantă, ca propunerile cetățenilor să ajungă pe 

ordinea de zi la ședința Consiliului local și să fie ulterior implementate. Iar prin intermediul bugetării 

participative ne dorim nu doar să implicăm cetățenii, dar și să dezvoltăm în rândul locuitorilor aptitudinea 

de a identifica și a depune proiecte pentru dezvoltarea localității. O persoană dacă se implică e bine, dar 

dacă sunt trei, deja este vorba de putere”, a declarat primarul satului Budești, Nina Costiuc 

 „Procesul de bugetare participativă atunci când este aplicat bine poate aduce într-adevăr o transformare 

în comunitate. Iar cetățenii nu pot doar să voteze ce proiecte vor fi implementate, dar și să propună 

proiectele lor. Sunt foarte fericită să văd că acest instrument de participare civică este implementat la 

Budești și le mulțumesc partenerilor din localitatea și celor de la IDIS pentru buna cooperare și munca 

excelentă de care dau dovadă”, a punctat Miroslava Vitásková, manager de proiect la Agora Central 

Europe. 

Una din prioritățile comunității este instituirea unui muzeu al satului, iar Nina Proca consideră că acest 

locaș va scoate din animat personalitățile care au contribuit la istoria satului Budești, precum și 

materialele, obiectele legate de istoria localității: „Ideea provine din dorința de a conserva și de a promova 

moștenirea culturala a localității pentru a perpetua generațiile viitoare. Instituirea unui muzeu este 

deosebit de necesară pentru a salva distrugerea și dispariția multor rămășite istorice, documente de mare 

valoare pentru istoria satului. Datorită lipsei unui muzeu local aproape toate materialele descoperite au 

intrat în colecții private sau colecții din muzee naționale”. 

Un alt proiect re referă la construcția unui pod al securității de care vor benefica toți cei 5 mii de locuitori 

ai satului. „O prioritate ce ține de infrastructura socială este construcția unui podeț de legătură peste 

râulețul afluent al Râului Bălțata, care se scurge din râpa de la izvor. Podețul este strict necesar de 

restabilit, deoarece trotuarul care se întrerupe pe malul râulețului creează incomodități celor 500 de elevi 

și ceilalți locuitori care sunt nevoiți să traverseze această porțiune, ceea ce creează nesiguranță și pune 

sub semn de întrebare securitatea la trafic. Proiectul ar costa 136 mii le”i, spune Maricica Proca. 

În același timp, tinerii își doresc și locuri amenajate pentru practicarea sportului. „Tinerii nu dispun de un 

loc bine amenajat pentru a se antrena la volei și baschet. Propun construcția unui teren cu suprafață de 

24*15 m care se va întinde pe o suprafață de 360 m2 și va acoperit cu un covor artificial. Construcția 

acestui teren de sport pentru volei și baschet aduce plus valoare intru stimularea modului sănătos de viață 

în rândul tinerilor din localitate. Iar Amplasarea acestui teren in apropierea terenului de mini-fotbal, va 



deveni și mai atractiv pentru tinerii din localitate. Costul aproximativ pentru proiect e de 140 mii lei”, 

menționează Igor Gatmaniuc. 

Toate propunerile de proiecte pentru bugetarea participativă pot fi vizualizate aici: propuneri Budești 

Locuitorii satului Budești sunt cei care vor decide care sunt proiectele ce se vor realiza din cele propuse, 

astfel că în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2019, se va putea vota unul dintre cele 13 proiecte pe 

care fiecare îl consideră cel mai potrivit. Locuitorii satului Budești care au 18 ani împliniți vor putea vota : 

 online pe http://bugetareparticipativa.viitorul.org/budesti, unde vor alege maxim câte un proiect 

din fiecare domeniu, urmând principiul 3 voturi pozitive și unul negativ. 

 la sediul Primăriei satului Budești, de pe str. Chișinăului 131, în baza buletinului de identitate, 

primind un buletin de vot. 

În urma procesului de votare proiectul care a acumulat numărul maximal de voturi cu un buget de 10 000 

euro sau primele două proiecte care au acumulat numărul maxim de voturi și au un buget cumulativ de 

10 000 euro vor fi desemnate câștigătoare. Proiectele selectate în cadrul procesului de bugetare 

participativă urmează să fie realizate până în luna mai 2020. 

Proiectul „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova” este 

sprijinit financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe și implementat de AGORA CENTRAL 

EUROPE, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului Ialoveni și Primăria satului Budești. 

Informații suplimentare despre procesul de bugetare participativă pe 

 www.bugetareparticipativa.viitorul.org  

http://bugetareparticipativa.viitorul.org/ialoveni
http://www.bugetareparticipativa.viitorul.org/

