Comunicat de presă

21 octombrie 2019
Pentru difizare imediată
START votării proiectelor de bugetare participativă la Ialoveni și Budești
Pe 21 octombrie curent începe prima etapă de vot din cadrul procesului de bugetare participativă în orașul
Ialoveni și satul Budești. Astfel, toți cei care locuiesc în aceste localități și au împlinit vârsta de 18 ani își pot
exprima votul pentru proiectele preferate, declarate eligibile de către grupurile de lucru din cadrul Primăriei
Ialoveni și Budești. În acest sens, au fost declarate eligibile 26 proiecte (câte 13 pentru fiecare localitate), după
cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilitate urbană – 1 la Budești
Infrastructura socială – 3 la Ialoveni și 3 la Budești
Cultură (street art, valorificarea patrimoniului cultural din localitate etc.) – 2 la Budești
Alei, trotuare și zone pietonale Amenajarea și reabilitarea spațiilor verzi Amenajarea spațiilor publice (mobilier urban etc.) – 3 la Ialoveni și 2 la Ialoveni
Locuri și terenuri de joacă pentru copii – 2 la Ialoveni și 3 la Budești
Educație, tineret și sport (terenuri sportive în cartiere etc.) - 2 la Ialoveni și 2 la Budești
Smart City (aplicații IT pentru servicii publice, energie regenerabilă etc.) – 3 la Ialoveni

Toate propunerile de proiecte, pot fi vizualizate aici: propuneri Ialoveni și propuneri Budești
Cetățenii orașului Ialoveni și ai satului Budești vor putea vota:




online pe http://bugetareparticipativa.viitorul.org/ialoveni sau
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 orașului Ialoveni de pe str. Alexandru cel Bun, 45 sau la Primăria satului Budești de
pe str. Chișinăului 131, în baza buletinului de identitate, primind un buletin de vot.

Etapa de votare are loc în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie. 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.
Mai multe informații găsiți în următoarele materiale informative: Tu decizi pentru Ialoveni!, Tu decizi pentru
Budești!

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

