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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia GeneralaAdministrajie 9i RelaIia cu CGMB
DirecjiaAsisten@ Tehnica 9i Juridica

Serviciul Transparenla Decizionala
Nr. 4696 /1/W .07.2021

ANUNT

referitor la varianta imbunitatiti a proiectului de hotirare privind bugetarea
participativi la nivelul Municipiului Bucure9ti, Tncepandcu anul 2021
Avand Tnvedere adresa nr. 520/21.07.2021 a Direcjiei Relatia cu ONG Sindicate 9i
Patronate, Tnregistrata la Direcjia Asistenla Tehnica 9i Juridica cu nr. 4696/21.07.2021, prin

care se transmit modificarilela proiectul de hotirare privind bugetarea participativi la
nivelul Municipiului Bucure§ti, Tncepand cu anul 2021 9i Tn conformitate cu prevederile
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia publica, republican, se
aduc la cuno9tinla publica, modificarile survenite.

Proiectulde act normativmai sus amintit,cu documenta
jia de baza, poatefi
consultat:
- pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro, la secjiunea Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti/Proiecte supuse dezbaterii publice – Versiune Tmbunatalitaa proiectului de
hotarare
- la sediul PMB, B-duI Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.
Proiectul de act normativ se poate objine §i Tn copie, pe baza de cerere depusa la
Centrul de Informare.

DIRECTOR EXECUTIV
M

Tntocmit,

Expert Mihaila Andreea

Bd. ReginaElisabeta nr.47, cod pogal 050013, sector5, Bucuregi, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Consiliul General al Municipiului Bucure$ti

HOTARARE
privind bugetarea participativi la nivelul Municipiului Bucure;ti, incepand cu anul 2021

Avand in vedereReferatul de aprobareal Primarului Generalal Municipiului Bucure;ti ;i
Raportul de specialitate al Direcjiei RelaIia cu ONG, Sindicate ;i Patronate;
vazand raportul Comisiei de ecologie. protecjia mediului §i salubritate, Comisiei de Cultura,

Cube §i Educajie Civic& relaIii internajionale $i relajia cu societateacivila, Comisiei de tranport ;i
mobilitate urbana,Comisiei de patrimoniu, Comisiei de urbanism §i amenajareateritoriului, Comisiei
pentru utilita}i publice §i salubritate, Comisiei de sanatate,sport §i protecjie sociala. Comisiei de Buget
Finanle §i credite externe $i avizul Comisiei Juridica ;i de Disciplina;
Luand in considerare Carta Europeana a Autonomiei locale, transpusain legislaOaromaneasca
prin Legea m. 199/1997;

Tinand cont de:
-H.C.G.M.B nr. 121/2021 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenjadecizionala in administralia publica;

in temeiul prevederilor art.75.art. 129.alin. (2) lit.b . lit.c) si lit.d) din OrdonanTa
de Urgenla
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. cu modificadle §i completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
HOTARA$TE:
Art.1. Se aproba implementareaprocesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului

Bucuresti.incepandcu anul 2021:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www.I>mb.ro
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Art.2.

Se aproba regulamentul privind bugetarea participativa la nivelul Municipiului

Bucure§ti,

prevazut Tnanexa - parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3. Direcjiile din cadrulaparatuluide specialitate
al PdmaruluiGeneralal Municipiului Bucure$i
§i Institutiile publice din subordineaConsiliului General al Municipiului Bucure;ti vor aducela
Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata Tn;ediNa ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucure$i
din data de .....................

SECRETARGENERAL

PRE$EDINTE DE $EDINTA

AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
(,EORGIANA ZAMFIR

Bucure;ti,

Nr.

Bd. ReginaElisabeta nr, 47, cod po$taI050013,sector 5, BucurqH. Romania
Tel: 021.305.55.00 int 4016

http://www.pmb.
ro
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Anexi

la H.C.G.M.B.

REGULAMENT
PRIVIND BUGETAREA

PARTICIPATIvA LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

-2021-

Nr. . . .... ./. . . . . . . . .

CUPRINS:
CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE
CAPITOLUL 2. SCOP Sl OBIECTIVE

CAPITOLUL 3. BUGETUL
CAPITOLUL 4. LIMITE DE COMPETENTE/DOMENIIDE APLICARE
CAPITOLUL 5. PARTICIPANTII Sl INFORMAREA ACESTORA
CAPITOLUL 6. MODALITATEA DE iNSCRIERE A PROIECTELOR
CAPITOLUL 7. CRITERll DE ELIGIBILITATE A PROIECTELOR
CAPITOLUL 8. ETAPELE PROCESULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVA
CAPITOLUL 9. COMISIA DE EVALUARE
CAPITOLUL 10. ANALIZA TEHNICA / JURIDICA
CAPITOLUL 11. IMPLEMENTAREA Sl MONITORIZAREA PROIECTELOR
CAPITOLUL 12. PRECIZARI JURIDICE

f

CAPITOLULI
CONSIDERATII GENERALE

Bugetarea participativa este un proces derulat de Primaria Municipiul Bucure9ti, prin care

ideile 9i initiativele cetajenilor Bucure9tiuluise transforma Tn proiecte derulate de catre
administratiapublica locala pentru rezolvareaunor probleme de interes pentru comunitatea
locala. Procesul presupune asumarea de catre societatea civila a unui roI de participant activ Tn
definirea 9i abordarea problemelor comunitalii.

CAPITOLUL2
SCOP Sl OBIECTIVE

1.Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general 9i a procedurii pentru
selecjionarea proiectelor identificate de cetatenii Bucure9tiuluica fiind necesare pentru
dezvoltarea orasului
2.Bugetarea participativaare urmatoareleobiective:
Ajustarea politicilor publice

la nevoile 9i a9teptarile cetajenilor, pentru a Tmbunatali

calitatea vie(iiin Municipiul Bucuresti;
Aprofundarea problemelor cheie ale populajiet pentru identificareapriorita{ilor9i solujiilor

de interventie;
Cre9terea nivelului de dialog dintre cetajeni 9i administrajia publica;
Cre9terea gradului de asumare 9i implicare a cetajenilor Tnprogramelede dezvoltare ale

MunicipiuluiBucure9ti;
Participarea cetatenilor din Muncipiul Bucuresti la procesul de luare a unor decizii ce

privesc Tntreagacomunitate;
Cre9terea transparenjei activita Iii administratiei publice locale;

Crearea unui instrument prin care cetateniiMunicipiului Bucure9ticontribuieTnmod direct
la procesul decizional cu privire la destinatia unei parti a bugetutui Municipiului Bucure9ti;

Tncurajareacoeziunii ceta{enilor;
Alocarea echitabila a resurselor
CAPITOLUL3
BUGETUL
I

1.Bugetul pentru anul bugetar 2021 in cadrul procesului de bugetare partil
I

i

:

:

b

:

)

;

le a
b

2.000.000 lei;
2.Tncepand cu anul bugetar 2022 valoarea bugetului destinat bugetarii participative va fi de

4.000.000 lei;
3.Cuantumul propuspoate suferi modificari Tnfuncjie de decizia Consiliului General al Municipiului
Bucuresti la aprobareabugetului sau la rectificarea bugetara;
4.Fiecare propunere de proiect ar trebui sa aiba un cost total de cel mult 500.000 lei inclusiv
T.V.A

5.Anual, in urma derularii procesului de bugetare participativa, proiectele selectate vor fi
cuprinse Tn bugetul de venituri 9i cheltuieli al Municipiului Bucure9ti pentru acel exercitiu
bugetar 9i implementateprin grija direc+iilorde specialitate din cadrul P.M.B./Institutiilor
subordonate C.G.M.B.;

6.Ulterior, daca este cazul, in funcjie de specificulfiecarui proiect, aparatulde specialitateal
Primarului General/InstitutiilesubordonateC.G.M.B., vor Tnainta Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti, proiectul de hotarare in vederea aprobarii investijiei 9ivor desfa9ura toate
procedurile tehnico-administrative de avizare 9i realizare a investitiilor.

CAPITOLUL 4

LIMITE DE COMPETENTE/ DOMENII DE APLICARE

1.Bugetarea participativa se desfa9oara Tn limitele domeniilor de competenta ale Primariei
Municipiului Bucure9ti9i Institutiilor subordonate C.G.M.B.;

2. Propunerile de proiectetrebuie sa se TncadrezeTntr-unuldin urmatoareledomenii, pentru
obiective care sunt in administrarea Municipiului Bucure§ti:

a. Mobilitate, accesibilitate 9i siguran}a circulajiei (amenajarede trotuare, zone
pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranta rutiera,
cre9terea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati, propuneri de zone

cu restricjie auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video, etc);

b. Amenajare de spa}ii verzi 9i locuri de joaci

(amenajarea,repararea,renovarea,

Tnfiin+areaacestora, Tntre+inerea, etc.);

c. Amenajare spatii publice (zone pietonale, pia+ete, etc – amenajare, Tnfiin+are,
re pa rare);

d. Digitalizare(proiecteIT/SmartCity
menite sa creasca gradul de utilizare a
tehnologiilor in scopul Tmbunataliriicalitalii viejii in municipiul Bucure9ti, dar 9i al
unui marketing mai dinamic al ora9ului);

e. Punere in siguran}a, reabilitare sau restaurare a unor monumente istorice sau a
unor componente a unor ansambluri monument istoric aflate Tndo meniul pullvI
a •:wIf 1
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sau privat al Municipiului Bucure9ti;
f. Protecjia mediului/animalelor;
g. Sport.
3.in cazul Tncare propunerea de proiect poate fi TncadrataTnmai multe domenii, inijiatorul
trebuie sa opteze pentru domeniul pe care iI considera cel mai potrivit/relevant.

4.Proiectul trebuie sa fie sau sa poata fi asimilat unei ac+iuni/activitaliaflate Tn aria de
competenla a P.M.B./Institu+iisubordonate C.G.M.B. sau unei investitii aflate in competen+a
P.M.B./Institu+iilor subordonate C.G.M.B. 9i sa vizeze un bun administrat de Municipiul

Bucuresti.
CAPITOLUL5
PARTICIPANTII Sl INFORMAREA ACESTORA
1.Pot participa la procesul de bugetare participativa toli ceta+eniicare locuiesc, lucreaza
sau studiaza TnMunicipiul Bucure9ti 9i au varsta de minim 18 ani.
2.Sunt Tncurajateproiectele propuse de grupuri de cetajeni, rezultateTn urma unui proces
de consultare cu ceta+enii din zona Tncare urmeaza sa fie implementat proiectul respectiv.

3.De asemenea pot Tnaintapropuneri de proiecte organizajiile neguvernamentale care au
sediul social/filiala TnMunicipiul Bucure9ti sau care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea
unor probleme ale Bucure9tiului, chiar daca nu au sediul/filiala TnMunicipiul Bucure9ti;

4.Cetajenii, grupurile de cetateni, organizatiileneguvernamentale
sunt incurajate sa
organizeze consultari Tn comunitatile pentru care doresc sa propuna proiecte pentru a
identifica nevoile prioritare 9i pentru a pregati propunerile de proiecte;
5.Persoanele fizice care trimit propuneri de proiect/voteaza proiecte, grupurile de ceta+eni

(prin delegat) 9i organizatiile neguvernamentalecare initiaza proiecte, sunt de acord cu
termenii §i conditiile Tncare functioneaza secjiunea dedicata bugetariiparticipative de pe
site-ul Primariei Municipiului Bucure9ti;
6.Pentru a putea depune proiecte toti cetajenii interesati, grupurile de cetajeni, organizajtile

neguvernamentale trebuie sa T9icreeze un cont de utilizator; totodata pentru a participa la
vot toli cetatenii interesati trebuie sa T9i creeze un cont de utilizator la secjiunea
antementionata;
7.Cetatenii/ grupurile de cetateni/O.N.G. –urile T§ivor asuma pe proprie raspundere faptul

ca respecta conditiile de la cap. 5 punctul 1, punctul 3 9i punctul 5 din prezentul
regu lament;

8. Primaria Municipiului Bucure9ti va derula o campanie pentru informar
5
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corespunzator a comunitalit despre bugetarea participativa 9i va avea ca obiectiv general

implicarea activi a cetatenilor, grupurilor de cetajeni precum 9i a asociajiilor legal
constituite Tnimplementarea efectiva a proiectului.

CAPITOLUL6
MODALITATEA DE TNSCRIEREA PROIECTELOR

1.Fiecare cetajean/ grup de cetajeni/ O.N.G. se Tnregistreazape sec+iuneade pe site-ul
P.M.B. dedicata bugetarii participative;
2.Fiecare cetajean/grup de cetateni sau O.N.G. poate formula una sau mai multe propuneri

de proiecte (cate un proiect pentru fiecare domeniu stabilit la capitolul 4). Valoareamaxima
a bugetului estimat pentru fiemre proiect este de 500.000 lei inclusiv T.V.A. ;

3.De regula, proiectele se depun prin platforma on-line (site - P.M.B);
4.Ini{iatorul va completa urmatoarea Fi9a de proiect;

Fi§a de proiect
I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Titlul proiectului:
1.1

sa fie concis Bisa se refere preferabil

la un anumitrezultat
cheieal
proiectului.

Domeniul Tn care se inscrie
proiectu I :
1.2

Specificaji domeniul Tn care se
Tnscrieproiectul.

Localizarea proiectului/zona din
Bucuresti/Sectorul :
1.3

Prin adresa, harta, zonare. Se pot
TncarcahaRi google, poze,etc.
(platforma va

stabili fiabilitatea

formatarii acestor date).

6
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Consultarea
1.4

cum

au

comunitijii:
fost

implicati

Descrietl
membrii

comunitatii Tn identificareaideii de
proiect

Durata proiectului:
1.5

Estimaji durata de implementarea
proiectului.

1.6

Beneficiarii proiectului :

Specificajibeneficiariiproiectului.
Inijiatorul proiectului:
Persoani

fizic6:

Nume, Prenume,

data na§terii, domiciliul/re§edinja.

Denumire gmp cetijeni ( aqa cum
se autoidentifica grupul dvs., )
1.7 \ Nume, Prenumepersoanadelegata
sa reprezinte grupul de cetajeni.

Denumire ONG
Nume, Prenume reprezentant legal
al ONG.

1.8

Datele de contact ale inijiatorului :
telefon, e-mail.
Modul in care doriji si vi implica}i

1.9

in proiect,in calitateadvs. de
initiator – daca este cazul.

II . DESCRIEREA PROIECTULUI
I

7

el

a)Formulareaproblemeilocale pe
care proiectu! T§ipropune sa o
solutioneze

t
implementarea proiectului:

Descriejiacjiunilepe care le
consideraji necesare Tn scopul
11.2

implementarii proiectului de catre
Municipalitate.

a)Acjiunea
1.
b)Acjiunea
2.
c)Acjiunea3..
III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Costul total al proiectului:
Estimaji
III.1

valoarea

totala

a

proiectului.
Important: Suma maxima /proiect
nu poate depasi 500.000 lei inclusiv
IN A

5.Toate propunerile trimise se introduc Tn Lista generala de propuneri Pi sunt filtrate,
analizate 9i fuzionate (in cazul Tncare sunt complementare) de catre Comisia de evaluare
a proiectelor,

care va elabora Lista cu proiectele eligibile.

6.Pe toatg perioada derularii procesului de bugetare participativa, Direcga Relaya cu O.N.G., Sindicate
9i Patronate va amrda mnsuttan@ cu privire la folosirea platformei web 9i a formularii propunerilor de

proiect oridrei persoane interesate, la sediul P.M.B., din HuI

Regina Elisabeta nr.47, sector 5,

mansarda, telefonic la numarul 021/305.55.00 int.1131 cat 9i pNn email, dupa az.

Noh: Persoanele ure nu au ames la internet pot depune propunerile de proiect la Registratura
Primariei Municipiului Bucure9ti,din BxJul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, respectand cerintele din
fi9a de proiect. Amstea vor fi transmise cu priorttate de catre Direcjia RelaIi Publice $ 1nformare, catre

Direcjia Relajia cu O.N.G., Sindicate 9i Patronate, care va efectua demersurile Tnvederea Tnarcarii
proiectelor initiate de @ta+enipe platforma dedimta bugetarii participative.
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CAPITOLUL7
CRITERll DE ELIGIBILITATE A PROIECTELOR

1.Pentru a fi validate in cadrul procesului de bugetare participativa, proiectele trebuie sa fie

de competenja P.M.B./Institujiilor subordonate C.G.M.B., sa nu contravina reglementarilor

prezentului regulament sau a altor prevederi legale Tn vigoare 9i sa Tndeplineasca
urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie de interes local 9i sa nu realizezeactivitati cu scop comercial, publicitar,
de natura politica, religioasa sau etnica;

b) sa fie sau sa poata fi asimilate unei investitiiaflate Tncompetenja Muncipiului
Bucure9ti 9i care vizeaza un bun administrat de Municipalitate sau sa se refere la actiuni
sau activitali aflate Tn competenja

Mlunicipiului Bucure9ti;

c) sa nu fie incompatibile cu programe sau proiecte aflate Tnderulare;

d) sa nu genereze cheltuieli de functionare semnificative dupa implementare
('intretinere, plata unor drepturi de autor,etc.);

e) sa respecte fi9a de proiect;

f) sa fie delimitatezonal;
g) sa se TncadrezeTnbugetul maxim alocat unui proiect;
h) sa se 'incadreze Tndomeniile prevazute Tnprezentul Regulament.

2.Validarea proiectelor Tncadrul procesului de bugetare participativa va fi realizata de catre

Comisiade evaluare.
Nota : Propunerile care nu respecta fi9a de protect, cele care nu intra in aria de competenta a
Municipiului Bucure9ti, cele care contravin prezentului Regulament sau a altor prevederi legale

in vigoare, nu vor putea participa la procesul de bugetare participativa. Primaria Municipiului
Bucure9ti T9irezerva dreptul de a nu publica pe secjiune, propunerile care nu sunt completate
conform fi9ei de proiect.

Propunerile care respect6 fi§a de proiect §i intra in aria de competenIa a Primiriilor de
Sector nu vor putea participa la procesul de bugetare participativa

derulat de P.M.B.,

urmand a fi transrnise spre competenta analiza Sectoarelor 1-6, pnn grija secretariatului

Comisiei.

CAPITOLUL 8

ETAPELE BUGETARII PARTICIPATIVE

1.Bugetarea participativa organizata de Primaria Municipiului Bucure§tiva cupri

etape:
a) Tnscrierea participan+ilor: Tnregistrarease realizeaza pe platforrna online;
b) Depunerea proiectelor de catre cetateni/grupuri de cetajeni/O.N.G.-uri/ pe platforma online:

termen - 30 de zile;
c) Evaluarea, analiza tehnica 9i legala a proiectelor: termen - 15 zile

Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice 9i juridice ce va fi realizata de

catre Comisia de evaluare. in urma acestei verificari, se va stabili lista proiectelor etigibtle.

Fiecare cetajen/grupde cetajeni/o.N.G.al carei proiect a fost declarat neeligibil poate sa
primeasca, la cerere, un raspuns scris cuprinzand motivele pentru care propunerea a fost
declarata neeligibila;
d) Afi9area listei de proiecte eligibile/neeligibile: termen - 1 zi lucritoare

de la data Tncheierii

procedurii de evaluare a proiectelor;
e) Votul - toate proiectele declarate eligibile urmeaza sa fie supuse votului cetajenilor; fiecare
ceta+eanpoate vota online un singur proiect (indiferent de domeniu) – termen 15 zile ;

a Validareavotului:termen - 1 zi lucritoare de la data Tncheieriiprocedurii de vot;
g) Anunjarea proiectelor ca9tigatoare- 1 zi lucritoare de la data validirii votului;
h) Implementarea proiectelor de catre Municipalitate – incepand cu anul 2021

2.Calendarul de participare detaliat va fi publicat pe site – ul Primariei Municipiului Bucure9ti,
la secjiunea dedicata bugetarii participative.

CAPITOLUL9
COMISIA DE EVALUARE

1.Evaluarea eligibilita{ii, analiza tehnica 9i legala a proiectelor se va face de catre Comisia
de evaluare constituia Tnacest scop;

2.Din Comisia de evaluare vor face parte reprezentanti cu putere de decizie din cadrul
aparatului

de specialitate

al Primarului General/Institutiilor

subordonate

C.G.M.B.,

reprezentanti ai Consiliului General, precum 9i reprezentanti ai societatii civile cu expertiza
de cel puTin3 (trei) ani in desfa9urarea programelor de implicare civlca propu§i de Primarul
General, dupa cum urmeaza:

a) 3 (trei) reprezentanti ai aparatului de specialitate al Primarului General/Institutiilor
subordonate C.G.M.B., desemnaji prin Dispozi+iede Primar;

b) 3 (trei) reprezentanti ai Consilului General al Municipiului Bucuresti, desemnaji ,-pFin
Hotarare de Consiliu;
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c) 3 (trei) reprezentanji ai O.N.G.-urilor,desemnatiprin Dispozi;iede Primar;
d) Secretariatul Com is ie i va fi asigurat de Directia Relatia cu O.N.G., Sindicate §i
Patronate
3.Comisia de evaluare are urmatoarele atributii:

a) Verifica eligibilitatea, fezabilitatea gi legalitatea proiectelor depuse Tn cadrul
bugetarii participative;
b) in funcjie de specificul fiecarui proiect, poate solicita puncte de vedere direcjiilor de

specialitate din cadrul P.M.B, Institu+iilorsubordontate C.G.M.B;

c) Unde este posibil 9i oportun, inijiaza discu{ii cu promotorii 9i sprijina fuzionarea

ideilor convergente sau a proiectelor care se suprapun. in situatia Tncare doua
sau mai multe proiecte fuzioneaza, promotorii sunt invitati sa Tncarcepe platforma

noua propunerede proiect;
d) Unde este posibil 9i oportun, propune promotorilor optimizarea proiectelor Tnscopul
Tmbunatalirii acestora din punct de vedere tehnic 9i totodata T9irezerva dreptul de a
estima mai eficient costurile;
e) 'in cazul Tn care considera necesar, poate invita initiatorul pentru informatii

suplirnentare Tnceea ce priveste proiectul propus;

f) Respingerea unui proiect de catre comisie se va motiva Tnscris, iar motivarea va
fi facuta publica Tn sec+iunea P.M.B., in cadrul Listei proiectelor respinse;

g) Tnainteaza Secretariatului tehnic lista proiectelor respinse Pi lista cu proiecte

eligibile, in vederea postarii acestora pe site-ul P.M.B., la sectiunea dedicata
bugetarii participative;
h) in urma finalizarii procesului de vot, desemneaza direcjiile de specialitate din cadrul

P.M.B./Institu{iile subordonate C.G.M.B. responsabile de implementarea proiectelor

declarateca9tigatoare
.

CAPITOLULI O
ANALIZA TEHNICA/ JURIDICA

1.Analiza tehnica §i juridica a propunerilor este realizata Tncadrul Comisiei de evaluare care

verifica conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament §i cu alte
reglementari legale in vigoare, precum 9i fezabilitateatehnica;
2.Proiectele care contravin prevederilor legale Tnvigoare nu vor fi incluse Tn procesul de
bugetare participativa 9i nu vor fi publicate la secjiunea dedicata procesului
participativa;
11
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CAPITOLUL11
IMPLEMENTAREASl MONITORIZAREA PROIECTELOR

1.Proiectele selectate vor fi incluse Tn bugetul de venituri 9i cheltuieli al Municipiului
Bucure9ti Bucure9ti §i implementate prin grija aparatului de specialitate al Primarului
General/InstitutiilorsubordonateC.G.M.B.;
2. Similitudinea continutului sau proximitateageografica poate duce la integrarea diferitelor

propuneriTntr-unsingurproiect;
3. Propunerile care Tndeplinesccondijiile de eligibilitate pot suferi ajustari tehnice 9i Tnviitor,
daca este necesar. Ajustarile se fac de catre direc+iile de specialitate din cadrul

P.M.B./Institutiile subordonate C.G.M.B. responsabile de implementarea proiectelor;

4.Initiatorul proiectului va fi angrenat ca observator Tn procesul de implementare al
proiectului respectiv, daca dore9te;
5.Durata maxima de implementare pentru proiectele declarate ca9tigatoare este de cel mult

24 de luni;
6.Monitorizareaproiectelor se va face de catre Direcjia Relatia cu O.N.G., Sindicate 9i
Patronate gi de persoane desemnate de catre Primarul General;

7.Direcjia Relatia cu O.N.G., Sindicate Pi Patronate va solicita raportari trimestriale privind
stadiul evolujiei proiectelor, direcjiilor de specialitate din cadrul P.M.B./Institu{iilor

subordonate C.G.M.B., responsabile de imptementarea proiectelor (conform dispozitlei
comisiei de evaluare) 9i Ie va prezenta spre §tiinta Primarului General §i promotorilor;
8.Rapoartele periodice de monitorizare a evolutiei proiectelor vor fi publice;

9.Proiectele vor fi etichetate cu logoul'WOUL BUCURE§TI" .

CAPITOLULI2
PRECIZARIJURIDICE
1.Toate propunerile Pi documentele aferente depuse devin proprietatea Municipiului
Bucure§ti;
2.Orice inforrnalie pusa la dispozi+iede catre persoanele care se Tnregistreazape site -ul P.M.B. ,
la secjiunea dedicata bugetarii participative sau colectata de catre Primaria Municipiului Bucure9ti

atunci cand se utilizeaza platforma este supusa Politicii de Confidentialitate ai carei termeni sunt
inclu9i TnTermenii 91condi{iile de funcjionare a platformei;

12
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3.Platformastocheaza informa+iicu caracter personal (provenite din conturile prin care
persoanele se autentifica pentru a avea acces la aceasta);

4.Prin inregistrarea Tn vederea utilizarii platformei 9i furnizarea datelor cu caracter personal,
persoanele care se autentifica pe platforma 9i-au exprimat acordul Tn mod explicit 9i fara echivoc

ca platforma sa foloseasca datele acestora cu caracter personal;

5.Platforma asigura pastrarea confidentialitatiidatelor cu caracter personalfurnizate pentru
acces 9i/sau pentru utilizarea acesteia. Aceasta obliga jie nu se aplica in cazul oricarei informa+it

dezvaluitede utilizatoricatreteRi;
6.Platforma prelucreaza datele cu caracter personal 9i informajiile de+inute/transmisede catre
persoanele care se autentifica cu buna credinji, asigurand respectarea dreptului Ia viafa privata
9i a legislajiei Tnvigoare;

7.Platforma nu i9i asuma raspunderea pentru exactitatea 9i corectitudinea datelor furnizate de

catreutilizatori;
8.Orice Tncercarede a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisa,fiind
considerata o tentativa de frauda 9i va fi sanc+ionataprin lege contravenjional sau penal, dupa
caz

13
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Primar General

a'
Referat de aprobare

privind bugetarea participativa la nivelul Municipiului Bucure9ti, incepand cu anul
2021

Regulamentul privind bugetarea participativa la nivelul Municipiutui Bucure9ti, stabile9te
cadrul general al procedurii pentru selecjionarea proiectelor de interes public ini+iate de ceta+eni,
prin implicarea lor directa Tnprocesul de bugetare participativa.

Bugetarea participativa reprezinta un proces prin care cetajenii decid sau contribuie la
(

luarea deciziei cu privire la destinatia unei parti a resurselor publice la nivel local.

vazand raportul de specialitate al Direc+iei Relajia cu O.N.G., Sindicate 9i Patronate

inregistratcu nr. 341/31.05.2021
;
Luand Tnconsiderare:
Programul de Guvernare Locala 2020-2024 - Noul Bucure§ti;
H.C.G.M.B. nr.121/2021 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucure§ti, in
care este prevazuta suma de 2.000.000 de lei pentru implementareade catre Municipiul Bucure9ti
a unor proiecte de interes public local selectate Tncadrul procesului de bugetare participativa;
Tinand cont de prevederile O.U.G.nr.57/2019 privind codul administrativ, propun Consiliului

General al MunicipiuluiBucure§tispre dezbatere si aprobare Proiectul de hotdrare privind
bugetarea participativi la nivelul Municipiului Bucuresti, incepand cu anul 2021.

r
Primar General,
Nicu91

intocmit: flina,MIFfAI/Expert –D.R.O.S.P.

ALI.Ili{\ ;
Bd. RegInaElisabeta nr. 47, cod po$taI050013, sector5, Bucure$i, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUIBUCURE§TI
Direcjia Relajia cu ONG Sindicate 9i Patronate

„..MA+It ...5,z'z\
Raport de specialitate
privind bugetarea participativi la nivelul Municipiului Bucure9ti, incepand cu anul
2021

Regulamentul privind bugetarea participativa la nivelul Municipiului Bucure9ti,
stabile9te cadrul general al procedurii pentru selecjionareaproiectelor de interes public
inijiate de ceta+eni,prin implicarea lor directa Tnprocesul de bugetare participativa.
(

Bugetarea participativa reprezinta un proces prin care cetatenii decid sau contribute
la luarea deciziei cu privire la destinatia unei pa4i a resurselor publice la nivel local.

Implica participarea activi a membrilor comunitatiiTn procesele deliberative cu roI
de luare a deciziei 9i in implementarea deciziei, pentru asigurarea unei dezvoltari durabile,
prin stimularea formelor de auto-organizare a comunitatii locale in contexte care sa faca
transparent modul de func+ionare a administra+iei locale 9i perfecjionarea formelor de
control democratic al institutiilor publice.
Astfel, ceta}enii/societatea civila stabilesc care sunt prioritatile, promovand proiecte
pe care le considera utile 9i oportune pentru Bucure9ti, conform domeniilor de competenta

ale Municipalitatii.
I

in mod concret, bugetarea participativa reprezinta un instrument de dialog facil Tntre
autoritati 9i comunitate, ce are drept scop modernizarea 9i responsabilizareaadministratiei

publice locale.
Bugetarea participativa presupune alocarea unei sume pentru finantarea unor
proiecte de interes local propuse de membrii comunitatii, a caror fezabilitate tehnica si
juridica este verificata de o Comisie de evaluare, desemnata Tn acest sens. Aceasta va
Tntocmi lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetajenilor.
Selecjia proiectelor ca9tigatoare, ce se vor implementaTnfinal de Municipalitate, se
efectueaza conform ierarhiei votului cetatenilor
in

H.C.G.M.B nr. 121/ 2021 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului

Bucuresti, este prevazuta suma de 2.000.000 de lei pentru implementarea de catre
Municipiul Bucure9ti a unor proiecte de interes local selectate Tn cadrul procesului de
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pa$taI050013. sector5, Bucure;ti, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro
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bugetareparticipativa.
Precizam faptul ca valoarea maxima pentru un proiect nu poate depa9i 500.000 de
lei inclusiv T.V.A.

Domeniile Tn care cetatenii/organizajiile neguvernamentale vor putea depune
propuneri de proiecte au fost stabilite Tnacord cu direc+iilede acjiune din Programul de
guvernare locala 2020-2024 - Noul Bucuresti
Acestea sunt urmatoarele:

a)Mobilitate, accesibilitate 9i siguran}a circulajiei (amenajare de trotuare, zone
pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranja rutiera, cre9terea

gradului de accesibilitatepentru persoanelecu dizabilitali, propuneri de zone cu restricTie
auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video etc.)
b)Amenajare de spajii verzi fi locuri de joaca

(amenajarea, repararea, renovarea,

Tnfiin}areaacestora, Tntrejinereaetc.)

/

c)Amenajare spatii publice (zone pietonale, pia+ete, etc – amenajare, infiinjare,
reparare)

d)Digitalizare(
proiecteIT/SmartCity
menite sa creasca gradul de utilizare a
tehnologiilor in scopul Tmbunatatiriicalitalii viejii in municipiul Bucure9ti, dar 9i al unui
marketing rnai dynamic al ora9ului).

e)Punere Tn siguranji, reabilitare sau restaurare a unor monumente istorice sau a
unor componente a unor ansabluri monument istoric aflate in domeniul public sau
privat al Municipiului Bucure9ti
f)Protec}ia mediului/animalelor
g)Sport.
Obiectivul general iI constituie desfa9urarea Tn bune condijii a bugetarii participative -

in vederea atingerii urmatoarelordeziderate:
Ajustarea politicilor publice la nevoile 9i a9teptarile cetajenilor, pentru a Tmbunatali

•

calitatea viejii in Municipiul Bucuresti;
Aprofundarea problemelorcheie ale populajiei pentru identificarea prioritalilor 9i solujiilor

•

de intewentie ;
•

Cre9terea nivelului de dialog dintre cetajeni 9i administrajia publica;

•

Cre§terea gradului de asumare §i implicare a cetajenilor Tnprogramele de dezvoltare ale

Municipiului Bucure9ti;
•

Participarea cetajenilor din Muncipiul Bucuresti la procesul de luare a unor decizii ce
privesc Tntreagacomunitate;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucuregi, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www,pmb.ro
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•

Cre9terea transparenjei activita Iii administrajiei publice locale;

•

Crearea unui instrument prin care ceta+enii Municipiului Bucure9ti contribuie Tn mod direct
la procesul deciziona Icu privire la destinafia unei parIi a bugetului Municipiului Bucure9ti.
Luand Tnconsiderare prevederile legale Tnvigoare:

- Carta Europeana a Autonomiei Locale, transpusa in legislatia romaneasca prin

Legea nr.199/1997:, prin care, inca din preambul este subliniat faptul ca "dreptul
cetajenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice face parte din principiile

democratice comune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei;

- Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratiapublica, care
stabile9te principiile 9i procedurile ce trebuie urmate de catre autorita+ilepublice pentru a
asigura publicitatea 9i consultarea cetajenilor cu privire la proiectele de acte norrnative;

Tinandcont de:
-Prevederile art. 75 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ:
(

Art. 75: Principii specifice aplicabile administrajiei publice locale

(1)Administrajiapublica locala din unitatile administrativ-teritoriale
se organizeaza9i
funcjioneaza Tntemeiul principiilor generale ale administrajiei publice prevazute la partea I
titlul III 9i al principiilor generale prevazute Tn Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei
europene a autonomiei locale, adoptata Ia Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum 9i a
urmatoarelor principii specifice:
a)principiul descentralizarii;
b)principiul autonomiei locale;

c)principiul consultarii cetijenilor Tnsolu}ionarea problemelor de interes local
deosebit;
(

d)principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale;
e)principiul cooperarii;

f)principiulresponsabilita
Iii;
g)principiul constrangerii bugetare.

Propunem spre analiza 9i dezbatere Consiliului General al Municipiului Bucure§ti,

Proiectul de hotarare privind bugetarea participativa la nivelul Municipiului Bucure9ti
Tncepandcu anul 2021 .
Director Exel
D.R.0.S.P.,
Gab

,El
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PRIMARIA MUNICIPIULUIBUCURE§TI
Direcja Relatia cu ONG SindjQb 9i PatronatQ

Nr

no:

.to 2 /

Citre:
Direcjia Asisten}a Tehnici 9i Juridici
in conformitate cu prevederile prevederileart. 12 alin.3 din Legea nr.52/2003, pentru

Proiectul de hotarare privind bugetarea participativa la nivelul MunicipiuluiBucure9ti,
incepand cu anul 2021, au fost preluateun numir de 16 (§aisprezece)recomandari
formulate de cetajeni 9i asocia+iilegal constituite.
I

Precizam ca raportul de specialitate 9i referatul de aprobare nu necesita modificari.
Totodata, va transmitem versiunea Tmbunatatita(conform recomadarilorpreluate), a

anexei la Proiectul de hotarare privind bugetarea participativala nivelul Municipiului
Bucure9ti, Tncepand cu anul 2021 -

respectiv “Regulamentul privind bugetarea

participativa la nivelul Municipiului Bucure9ti,in vedereaafi9ariipe site–ul PMB 9i a
supunerii spre dezbatere Tn proxima 9edinta a CGMB a proiectului de act normativ.

Proiectul de hotirare privind bugetarea participativi la nivelul Municipiului Bucure§ti
Documente atasate:

Raport de specialitate DROSP nr. 341/31.05.2021
Referat de aprobare Primar General nr. 4002/03.06.2021
Anexa – Regulament privind bugetarea participativa la nivelul MunicipiuluiBucure9ti
Proiectul de hotarare privind bugetarea participativa la nivelul MunicipiL1

Cu stima,

Director Executiv Adj.,
Celina Cecijia RUSU
intocmit: exl

Alina MIHAI – 2 ex.-21.07.2021
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