РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Фэлештский Район
Комунальный совет Сэрата Веке
MD-5947
Тел.(259)-64-336, (259)-64-338

REPUBLICA MOLDOVA
Raionul Făleşti
Consiliul comunal Sărata Veche
MD-5947
Tel.(259)-64-336, (259)-64-338

DECIZIE nr.1/11
din 11.03.2021
Cu privire la aprobarea Regulamentului
organizării Bugetarii Participative în
comuna Sărata Veche
A

In temeiul art.14 (2) al Legii, privind administraţia publică locală nr.43 6XVI din 28.12.2006, art. 4 (3) al Legii privind descentralizarea administrativă nr.
435 din 28.12.2006, Consiliul comunal Sărata Veche

DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul organizării bugetării participative în comuna
Sărata Veche (se anexează).
2. D/na Paladi Dina, contabil şef, va asigura alocarea resurselor financiare
necesare, în scopul implementării bugetării participative.
3. Responsabilitatea executării prezentei decizii se pune în seama primarului
Galit Maria.

Sandu Oleg
Caras Ghenadie

REGULAMENTUL
cu privire la organizarea şi implementarea Bugetării Participative în com Sărata Veche

1. Dispoziţii generale
1.1. Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului general şi a procedurii de elaborare, depunere,
evaluare, selectare, implementare şi monitorizare a proiectelor de interes public iniţiate de cetăţenii
comuna Sărata Veche, prin implicarea lor directă în procesul de Bugetare Participativă.
1.2. Programul de „Bugetare Participativă”, numit în continuare Program, îşi propune implicarea
cetăţenilor din com. Sărata Veche într-un proces de participare prin care aceştia vor decide în mod
direct asupra cum va fi utilizată o parte din bugetul local cu scopul de a obţine o alocare eficace şi
eficientă a resurselor. Programul de „Bugetare Participativă” presupune că Primăria va crea toate
condiţiile necesare pentru ca cetăţenii din comună să poată veni cu propuneri de proiecte şi să
selecteze prin vor direct proiectele câştigătoare pentru ca ulterior Primăria, împreună cu cetăţenii,
să le implementeze.
1.3. Noţiuni:
Bugetarea participativă - proces deschis şi transparent prin care cetăţenii se implică în
mod direct în identificarea problemelor şi constrângerilor de dezvoltare ale comunităţii,
formulează soluţii sub formă de proiecte şi iau decizia asupra proiectelor câştigătoare în
limitele şi condiţiile stabilite de prezentul regulament.
Iniţiative civice (proiecte) - propuneri iniţiate de cetăţenii comunităţii în scopul rezolvării
unor probleme comune ale locuitorilor.
Liderul/iniţiatorul de proiect - persoana care reprezintă proiectul (iniţiativa civică) în
faţa autorităţilor şi comunităţii.
Beneficiari (beneficiari direcţi)- grup de persoane care vor putea nemijlocit să folosească
sau să simtă rezultatele, efectele proiectului propus.
1.4. Prezentul Regulament cu privire la organizarea şi implementarea Bugetării Participative
(BP) în com Sărata Veche2 numit în continuare Regulament, stabileşte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Scopul şi obiectivele Programului de Bugetare Participativă (BP);
Domeniile de finanţare şi suma alocată pentru BP din bugetul local;
Procedurile de organizare a BP;
Calendarul implementării BP;
Modalitatea de depunere a proiectelor;
Aspecte privind valoarea bugetului proiectelor;
Rolul Grupului de Lucru;
Votarea proiectelor şi selecţia finală;
Implementarea proiectului;
Monitorizarea si raportarea implementării proiectului.

1.5 Scopul şi obiectivele Programului:
Programul de BP are următoarele obiective:

>
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a) Creşterea eficienţei utilizării bugetului comunal prin implicarea cetăţenilor în procesul de
planificare şi dezvoltare rurală, la nivel decizional, prin dezvoltarea iniţiativelor civice;
b) îmbunătăţirea dialogului dintre cetăţeni şi Primăria com. Sărata Veche;
c) Contribuirea la educarea culturii şi tradiţiilor de a proteja bunurile publice (comune) din
localitate;
d) Creşterea transparenţei activităţii administraţiei publice locale;
e) Stimularea democraţiei participative şi creşterea încrederii cetăţenilor în aleşii locali;
1.6 Primarul este responsabil de procesul de implementare a programului de Bugetare Participativă
şi va asigura sprijinul material şi organizaţional necesar pentru desfaşarea Bugetării Participative. In
procesul de realizare a programului de Bugetare Participativă acesta se va asigura informarea şi
implicarea membrilor comunităţii, a reprezentanţilor societăţii civile şi oamenilor de afaceri.
2. Grupul de Lucru
2.1 Pentru implementarea Bugetării Participative, Primarul va constitui un Grup de Lucru din 5
angajaţi, care va interacţiona strâns cu reprezentanţii societăţii civile. Grupul de Lucru, cu suportul
reprezentanţilor societăţii civile va asigura implementarea programului de Bugetare Participativă
prin organizarea procesului de informare şi consultate a propunerilor de proiect, crearea condiţiilor
de depunere a acestora, va efectua analiza tehnică şi juridică, va asigura procesul de vot, numărare a
voturilor şi desemnarea proiectelor câştigătoare.
2.2 Grupul de Lucru va exercita următoarele sarcini/responsabilităţi:
a) Organizează şi monitorizează desfăşurarea procesului de BP;
b) Asigură recepţionarea şi păstrarea cererilor de înscriere şi participare la concurs, de
asemenea a tuturor materialelor şi documentelor pe hârtie sau în formă electronică.
c) Verifică conformitatea acestora cu exigentele prezentului regulament şi cu alte reglementări
legale în vigoare şi efectuează analiza financiară, tehnică şi juridică a propunerilor de proiect
depuse;
d) Formulează recomandări privind îmbunătăţirea/ modificarea proiectelor pentru ca acestea să
poată fi incluse în lista de votare a proiectului;
e) Fuzionează ideile convergente,
liderului/iniţiatorului proiectului;

eliminând

suprapunerea

ideilor,

cu

acordul

f) în caz de necesitate, comunică cu liderului/iniţiatorului proiectului în procesul de analiză şi
verificare a conformităţii propunerilor de proiect cu cerinţele regulamentului cu scopul de a
formula recomandările necesare pentru a deveni eligibile.
2.3 După caz, Grupul de Lucru poate solicita informaţii adăugătoare sau să efectueze unele
modificări în proiectele propuse, astfel ca propunerea de proiect să satisfacă cerinţele prezentului
regulament şi să poată fi acceptată pentru includerea în lista de votare.
3. Priorităţile de finanţare/ domeniile
3.1 în cadrul programului vor fi susţinute proiectele din următoarele domenii:
a) Extinderea şi amenajarea spaţiilor verzi în intravilanul comunei;

b) Reabilitarea/crearea zonelor de odihnă, a locurilor de joacă pentru copii şi a obiectelor
patrimoniului cultural, mobilier rural;
c) Dezvoltarea infrastructurii stradale (alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale);
d) Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor socio-culturale, sănătate, educaţionale şi sportive;
e) Stimularea participării voluntarilor în activităţi comunitare;
f) Protecţia mediului (salubritate şi colectarea deşeurilor);
g) Alte domenii în corespundere cu priorităţile documentelor de planificare strategică locale
aprobate.
3.2 Se interzice alocarea mijloacelor financiare din bugetul local prin programul de Bugetare
Participativă pentru:
a) Obiectele în proprietate privată;
b) Finanţarea edificiilor religioase şi alte servicii conexe;
c) Activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică.
4. Valoarea bugetului
4.1 Valoarea bugetului pentru un an calendaristic, destinat proiectelor din cadrul programului de BP
va constitui o suma nu mai mică de 240 mii de lei. Bugetul destinat programului de Bugetarea
Participativă va fi alocat 36% pentru categoria proiectelor comunitare şi restul de 64% pentru cele
locale.
4.2 Din bugetul alocat pentru proiectele din categoria ’’locale” se divizează în felul următor 70 mii
pentru s. Sărata Veche, 35 mii pentru s. Hitreşti şi 35 mii pentru s. Sărata Nouă.
4.3 Valoarea maximă a unui proiect pentru fiecare categorie (comunitare sau locale) va fi stabilită
anual de către Consiliul Local a Bugetului pentru Programul de Bugetare participativă.
4.4 Selectarea proiectelor câştigătoare va avea loc în limita bugetului anual planificat.
4.5 Durata implementării proiectelor nu va depăşi anul bugetar pentru care au fost votate proiectele
din programul de Bugetare Participare.
4.6. în cazul în care suma mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectelor validate
de Grupul de Lucru nu depăşeşte valoare bugetului aprobat pentru programul de Bugetare
Participativă, nu vor fi organizate alte etape de selecţie a proiectelor.
4.7 Nu se acceptă finanţarea parţială a proiectelor.
4.8 în cazul cînd un proiect validat, din diferite motive nu va putea fi implementat, va fi selectat
spre validare următorul proiect, care va fi inclus în lista de rezervă.
5. Calendarul procesului de bugetare participativă
5.1. Calendarul activităţilor pentru implementarea procesului de Bugetare Participativă este stipulat
în tabelul de mai jo s ,:
Nr.
ord.

Descrierea etapei concursului

Termeni / Data limită

3
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.................................

I.

Publicarea anunţului privind lansarea apelului de
concurs al proiectelor BP prin intermediul site-ului
primăriei şi a mass-mediei locale. Campanii de
informare (afişare în locuri publice), etc

01-15 februarie

II.

Elaborarea şi depunerea proiectelor. Se elaborează,
se discută în rândul susţinătorilor, se completează
lista susţinătorilor şi se depune.

15 februarie - 31 Martie

1-

Analiza tehnică şi juridică a proiectelor depuse
III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

(i)

Efectuarea analizei

(ii)

Discutarea şi ajustarea proiectelor în
conformitate cu obiecţiile şi propunerile
Grupului de lucru

2-15 aprilie

Publicarea listei proiectelor eligibile/validate de
Grupul de Lucru şi a listei proiectelor respinse.

16 aprilie

In decurs de 3 zile după publicarea Listei proiectelor
validate, liderul/iniţiatorul proiectului poate depune
contestaţii şi solicita clarificări

16-19 aprilie

Analiza contestaţiilor şi răspunsul la contestaţie

20-25 aprilie

Comunicarea publică a rezultatelor selecţiei, pe siteul primăriei (publicarea listei definitive a proiectelor
eligibile/validate)

26 aprilie

Votarea proiectelor şi selecţia finală

1 mai -15 mai

Publicarea listei proiectelor câştigătoare şi
înştiinţarea liderului/iniţiatorului proiectului

15 mai
01 iunie -

X.
XI.
XII.

Implementarea proiectelor

01 decembrie

Raportarea rezultatelor proiectului

10 decembrie

GALA INIŢIATIVELOR (celebrarea
evenimentelor)

20 DECEMBRIE

Notă: Datele/perioadele etapelor vor f i precizate in anunţurile privind lansarea apelului de
concurs al proiectelor în funcţie de zilele de sărbătoare/(sâmbătă, duminică) etc.

6. Procedura de aplicare/depunere
6.1 în cadrul programului pot aplica cetăţenii, locuitori ai comunei şi asociaţiile obşteşti ce îşi
desfăşoară activitatea în comună;
6.2 Propunerea de proiect se depune împreună cu o listă de semnături de susţinere a proiectului din
partea unui grup de cel puţin 10 persoane, locuitori ai comunei (au domiciliu sau proprietate

locativă), cu vârsta de peste 16 ani. Propunerea de proiect nu poate fi acceptată la depunere fară
listă de susţinători.
6.3 Fiecare propunere de proiect în funcţie de beneficiarii proiectului va fi atribuită la una din cele 2
categorii de proiecte: (a) comunitare, - când beneficiari ai proiectului sunt toţi locuitorii comunei, şi
(b) locale, - proiecte aferente unei localităţi, sau unei părţi a unei localităţi, sau unui grup social din
o localitate. Categoria proiectului va fi menţionată expres în formularul propunerii de proiect, iar
pentru categoria proiectelor locale va fi menţionat expres şi localitatea (Sărata Veche, s. Hitreşti sau
s. Sărata Nouă.
6.4 La depunerea proiectului se prezintă următoarele documente:
a) Formularul propunerii de proiect, conform anexei nr. 1;
b) Lista de semnături în susţinerea proiectului;
6.5. Liderul/iniţiatorul de proiect, poate depune doar o singură propunere de proiect pentru un an
bugetar. O persoană poate să susţină doar un singur proiect local şi unul comunitar.
6.6. Locul, programul şi metoda de depunere a propunerilor de proiect este menţionat în anunţul
primăriei privind lansarea concursului de proiecte în cadrul programului de Bugetare Participativă.
7. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor de proiecte
7.1. Analiza tehnică şi juridică a proiectelor este efectuată de către Grupul de Lucru.
7.2. Grupul de lucru va analiza proiectele depuse cu privire la conformitatea acestora cu exigenţele
prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare. De asemenea, Grupul de Lucru la
identificarea unor proiecte similare, dublării proiectelor sau a proiectelor care deja sunt în proces de
implementare de către autoritate va propune Iniţiatorului de proiect să modifice în consecinţă
proiectul.
7.3. Propunerile care îndeplinesc condiţiile prezentului regulament, dar conţin careva informaţii
imprecise de ordin tehnic (economic, juridic), vor fi remise Iniţiatorului cu recomandările de
îmbunătăţire. în cazul conformării acestor recomandări propunerea de proiect va fi acceptată de
Grupul de Lucru şi va fi inclusă în lista proiectelor de votare.
7.4. Lista proiectelor eligibile pentru votare este publicată de către Grupul de iniţiativă pe pagina
web a primăriei şi pe alte surse de informare locală.
7.5 Respingerea unui proiect de către Grupul de Lucru poate fi efectuată în cazul în care Iniţiatorul/
liderul de proiect nu a reuşit să aducă proiectul în conformitate cu recomandările formulate de către
Grupul de Lucru. Proiectele neacceptate se vor include în lista proiectelor respinse, care va fi
publicată odată cu lista proiectelor acceptate. Lista proiectelor respinse va include denumirea
proiectului, iniţiatorul proiectului şi fundamentarea respingerii.
8. Votarea proiectelor şi selecţia finală
8.1 Votarea se va realiza într-o perioadă de 15 zile calendaristice, începând cu prima zi de lucru
după publicarea listei proiectelor validate.
8.2 La vot participa cetăţenii domiciliaţi (sau cu proprietăţi cu destinaţie locativă) cu vârsta mai
mare de 16 ani şi au viză de reşedinţă în localitate.
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8.3 Votarea proiectelor se va realiza prin intermediul platformei Online dedicată bugetării
participative, sau/şi prin prezenţă fizică la locurile special amenajate.
8.4 La votarea prin platforma online, cetăţenii vor furniza date cu caracter personal (Nume,
Prenume, adresa, telefon, adresa de poştă electronică, vârsta), pentru a fi asigurat votul unic.
8.5 Votarea poate fi realizată şi prin vot fizic în incinta sediului Primăriei sau alte sedii prestabilite.
Votarea se va face în baza buletinului de identitate, sau pentru persoanele sub 18 ani fară buletin în
baza altor acte ce ar confirma identitatea.
8.6 Pentru proiectele din categoria ’’locale” vor vota doar persoanele ce au domiciliu în localitatea
respectivă.
8.7 Fiecare persoană poate vota doar un sigur proiect din categoria „comunale” şi un singur proiect
din categoria „locale” din lista proiectelor incluse pentru votare.
8.8 în rezultatul votării vor fi formate 4 liste de proiecte: Lista proiectelor comunale, lista
proiectelor locale din s. Sărata Veche, s. Hitreşti şi s. Sărata Nouă. Fiecare lista va conţine
proiectele în ordinea descrescătoare a voturilor acumulate. Listele vor fi publicate pe pagina web a
primăriei.
8.9. In cazul în care 2 sau mai multe propuneri de proiect au acumulat acelaşi număr de voturi,
ordinea acestora va fi definitivată prin tragerea la sorţi.
8.10 Vor fi declarate proiecte câştigătoare primele proiecte din fiecare listă pentru care au ajuns
resurse de finanţare destinate pentru categoria comunale şi pentru fiecare localitate. Decizia privind
proiectele câştigătoare se confirmă printr-un proces verbal al Grupului de Lucru. La totalizarea
voturilor, precum şi în procesul de petrecere a votării Grupul de Lucru invită reprezentanţii
societăţii civile să asiste Grupul de Lucru şi să participe în calitate de observatori.
9. Implementarea şi monitorizarea proiectelor
9.1 Realizarea proiectului prevede conlucrarea între subdiviziunile primăriei, liderului/iniţiatorului
proiectului, coaliţia locală, precum şi alte persoane interesate în implementarea proiectului.
9.2 La implementarea proiectelor câştigătoare pot contribui pe bază voluntară cetăţenii din comună.
Aceste contribuţii pot fi sub formă de executare a unor lucrări auxiliare sau alte forme materiale sau
financiare. Ajutorul material şi financiar va fi contabilizat de primărie ca donaţie. Participarea
cetăţenilor în realizarea proiectelor prin contribuţii materiale sau financiare nu este un criteriu de
finanţare sau votare.
9.3 Cazul în care proiectul presupune contribuţie financiară sau materială din partea cetăţenilor sau
partenerilor dovada disponibilităţii sau încasării trebuie să fie efectuată până la iniţierea proiectului.
Proiectele care nu au prezentat dovezi privind disponibilitatea contribuţiilor materiale sau nu au
făcut dovada încasării resurselor financiare nu vor fi finanţate.
9.4 Primăria va asigura o evidenta separata pentru fiecare proiect.
9.5 Liderul/iniţiatorul proiectului va monitoriza procesul de implementare a proiectului.
9.6 La finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului de implementare,
Primăria va prezenta un raport de implementare a proiectelor. Fiecare lider/iniţiator de proiect va
prezenta o opinie privind rezultatele obţinute pe proiectul implementat de Primărie, care va fi
anexată la raportul prezentat de Primărie.
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10. Dispoziţii finale
10.1. Prezentul Regulament este valabil şi obligatoriu pentru aplicare după aprobarea de Consiliul
local al corn. Sărata Veche.
10.2. Modificările la prezentul Regulament se vor prezenta Consiliului Local, pentru examinare şi
aprobare conform procedurii.

*
Anexa nr.l
La Regulamentul cu privire la organizarea şi implementarea
Bugetarii Participative in corn Sărata Veche

FORMULAR DK APLICARE

I.

INFORMAŢIA D I^P R I

\PLIC A N T
APL1CANT

Iniţiatorul/ Liderul
Adresa completă
Număr de telefon (inclusive cclular)
Adresa electronică
Persoana de contact

2.

INFORMAŢIA DESPRE PROIECT

Titlul proiectului

Tipul proiectului (ştergeţi variantele irclevantc.
doar o singura opţiune e posibilă)

Comunitar
Local s. Sărata Veche
Local s. Hitreşti
Local s. Sărata Nouă

Prioritatea de finanţare (Domeniul)

Suina solicitată de la Primărie
începutul proiectului (luna)
Finalizarea proiectului (luna)
Durata proiectului (se va exprima în luni)
Descrierea locului unde se va reali/a proiectul
(elemente de identificare cum ar fi adresa sau/şi

Poze sau scheme (dacă este cazul)

3.

>

REZUMATUL PROIECTULUI (max. 1500 de simboluri, inclusiv spaţii)
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4.

PREZENTAREA PROIECTULUI

Scopul proiectului

Beneficiarii proiectului
P ir a ţi ( Iiil' uI'imilm. num.1i. gender,
grup social etc)
Indirecţi

--------------------------------

Re/ultatele proiectului
Rezultatele aşteptate ale proiectului
(descrieţi rezultatul (re/ultatele)
proiectului în termeni calitativi şi
cantitativi. adicS cu ce se vor alege
beneficiarii dc pe urma proiectului)
Pl.tnul d j auuiiii ncm ii.lli (caic -.uni piinup.ilcle naivităţi l ,: uimo i/â a 1 efectuate de Primărie pentru obţinerea
rezultatelor aşteptate, descrise mai st ^ të Ê Ê Ê m
s s a
m
Ê
Ê
m
Activitate

Data/
începere e

Data/
finalizare

Buget

1

2

3

4

5

6

9

Total

Partenerii implicaţi în proiect
Descrierea parteneriatului

Partener

(roluri şi responsabilităţi în proiect, adresa, nr. de telefon/fax, poşta
electronică, website, persoană de contact)

Bugetul proiectului/devizul estimat de cheltuieli
Suma solicitată de la Primărie
Contribuţia proprie (exprimată în
unităţi fizice şi/ sau financiare)
Ditpiniihilit.iUM conliihuiii;i p u 'p in
(când şi cum putem demonstra că
contribuţia va fi disponibilă)
Alte contribuţii ale partenerilor
(descrieţi natura acestora şi dovada
disponibilităţii, termeni)
Suma totală
■.
Notă: prezenţa contribuţiei nu constituie un avantaj în procesul de evaluare a proiectului de către Grupul de Lucru

Activităţi de promovare'mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să Ic realizaţi în timpul implementării
proiectului (m a\. 200 cm inte)

______________ -

______ .______ ____________ ■..............,...........................................................................

Durabilitatea'Continuitatea proiectului şi

>

10

Prin semnăturile de mai jos, declarăm în deplină cunoştinţă de cauză şi cu bună-credinfă, că informaţiile furnizate în
acest form ular sunt corecte şi exacte.

Liderul/ Iniţiatorul de proiect______________________________________________________
(numele, prenumele şi semnătura)
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Anexa nr.2
La Regulamentul cu privire la organizarea şi implementarea
Bugetarii Participative în com Sărata Veche

Raport narativ
privind realizarea proiectului

Denumirea proiectului____________________________________________________________________
Suma din buget alocată_______________________ ___________________________________________________
Contribuţii adiţionale din alte surse__________ __________ _____ _________________________ __________
Suma alocaţiilor utilizate

____________________________ ___________________________ _

Tipul proiectului__________________________________________________________________
Liderul/ Iniţiatorul proiectului _________________________________________________________
Anul bugetar:____________
I.

Rezultatele obţinute

Rezultatele planificate

Rezultatele obţinute

Gradul de realizarea a
rezultatelor, diferenţe

•

■

II.

Beneficiari (descrieţi cine şi câţi beneficiază de proiect)

III.

Lecţii învăţate

Primar,
(semnătura)

Caras Ghenadie
12

