Locuitorii din orașul Ialoveni ar putea avea teren pentru skateboard și panouri solare, datorită bugetării
participative
Amenajarea unui teren pentru skateboard în centrul orașului Ialoveni, panouri solare pentru încărcarea
gadgeturilor, terenuri de sport multifuncționale, tablă de șah în parc, amenajarea pe teritoriul
Bibliotecii Publice „Spiridon Vangheli” a două foișoare cu acoperișul în forma cușmei lui Guguță,
colectarea selectivă a deșeurilor, indicatoare solare sau amenajarea sensului giratoriu sunt doar câteva
dintre ideile propuse de către locuitorii orașului Ialoveni care urmează să fie realizate cu ajutorului
bugetului participativ. Proiectele au fost discutate pe 9 octombrie curent în cadrul unei întâlniri publice
la Primăria orașului Ialoveni.
Liubomir Chiriac, directorul executiv IDIS „Viitorul” a spus: „Îmi doresc ca locuitorii orașului Ialoveni să fie
activi și să voteze proiectele care într-adevăr merită a fi realizate în oraș. Acest exercițiu, care sperăm a fi
unul util, vă va permite să deschideți ușile și altor proiecte de dezvoltare a localității”.
„Principala misiune a organizației noastre este de a îmbunătăți participarea cetățenilor la procesul de
guvernare locală, iar în acești 20 de ani am lucrat cu diverse tehnici și abordări. Și permiteți-mi să vă spun
că bugetarea participativă a fost până acum una dintre cele mai reușite și mai puternice instrumente de
participare cetățenească”, a menționat Miroslava Vitásková, manager de proiect la Agora Central Europe.
„Mă bucur mult că locuitorii din Ialoveni au fost activi și au prezentat multe propuneri, tocmai 13. Să fie
într-un ceas bun”, a zis Andrei Țabur, specialist probleme funciare la Primăria Ialoveni și coordonator local
al bugetării participative.
„Tot mai popular în rândul tinerilor din orașul Ialoveni devine sportul activ și modul sănătos de viață. Unul
dintre sporturile în vogă este skateboarding-ul. Astfel, vin cu propunerea amenajării unui teren de
skateboard în centrul orașului, pe strada Basarabia. Aici există deja un teren de joacă pentru copii, care
este amenajat de un agent economic, locul fiind amplasat lângă o zonă rezidențială cu mai multe blocuri.
Astfel va fi creat un complex sportiv de activități pentru copii și adulți”, spune Cristina Lasco.
În același timp, o altă tânără din oraș, Cristina Țapeș, își dorește să trăiască într-un oraș smart, cu
tehnologii energo-eficiente. „În era tehnologiilor informaționale este foarte important crearea condițiilor
necesare pentru utilizarea gadget-urilor oricând și oriunde. Și în opinia mea, instalarea a două panouri
solare în cele mai populare parcuri - Sfatul Țării și Troița va permite ca persoanele ce au activități în aer
liber să-și poată încărca telefoanele sau dispozitivele electronice”.
Iar bibliotecara Raisa Planton visează la un spațiu amenajat pentru lectură pe teritoriul Bibliotecii Publice
„Spiridon Vangheli”: „Odată cu progresul digital, biblioteca a devenit mai puțin atractivă pentru tineri,
astfel este foarte important să ținem pasul cu cititorii noștri, creând un spațiu modern și plăcut pentru
lectură în aer liber. Ideea constă în amenajarea a două foișoare cu acoperișul în forma Cușmei lui Guguță,
în interiorul cărora vor fi instalate bănci și măsuțe unde cititorii vor putea lectura în liniște în aer liber”.
Toate propunerile de proiecte pentru bugetarea participativă pot fi vizualizate aici: propuneri Ialoveni.

Locuitorii orașului Ialoveni 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 orașului care au 18 ani împliniți vor putea vota :



online pe http://bugetareparticipativa.viitorul.org/ialoveni, unde vor alege maxim câte un proiect
din fiecare domeniu, urmând principiul 3 voturi pozitive și unul negativ
la sediul Primăriei orașului Ialoveni de pe str. Alexandru cel Bun, 45, 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

