Proiect de decizie nr,6
,su prl"lre k aprobarea Regulamentului privind participarea bugetard",
conformitate cu alin.14 alin(2 ) a Legii Republicii Moldova ru.436-XVI din
28.t2.2116,,Privind Administrafia Publicl Local6" cu modificirile qi completdrile ulterioare,
cu prevederile Legii 23912008 privind transparenfa in procesului decizional, in vederea
sporirii nivelului de participare in procesul bugetar gi implicarea populafiei qi societ[fii civile
1n procesul bugetar la nivel, avizul comisiei de specialitate, Consiliul S6tesc Dub6sarii

in

Vechi,

DECIDE

:

Se aprobl ,,Regulamentului privind participarea bugetar[" Anex6
2.Responsabil de executwea deciziei se desemneazd dna Elena Barburas , secretarul
consiliului local
3. Prezentadecizie intr6 in vigoare la data adopErii qi publicdrii in Registrul de stat al actelor
1.

locale, responsabil dna Elena Barburas

Notii informativi la proiectul de deciziez,,Cu privire lo oprobareo Regulamentului privind porticiporeo

1. Denumirea autorului ti, dupi caz, a participan(ilor la elaborarea p19&91glq!
prmArn s,Dubasarii Vechi , contubil Oef Mafteuta Natalia, Elena larburas' secretr
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitlfile urmtrrite:
in vederea sporirii nivelului de participire in procesul bugetar Ei implicarea populafiei li societatii civile in procesul bugetar la nivel 9i
anume

a)
b)
c)
d)
e)

Cre$terea dialogului dintre cetIleni qi administrafia

public[ locald;

Ajustarea politicilor publice la nevoile qi aqtept[rile cet{enilor;
Implicarea cet{enilor in procesul de planificare gi dezvoltare urban6;

Stimulareademocralieiparticipative;
Creqterea transparen[ei in activitatea administrafiei publice locale

conformitate cu alin.14 alin (2 ) a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI d:rl,28.12.2006,,Privind Administralia Public6 Local6"
cu modificirile qi completlrile ulterioare, cu prevederile Legii 23912008 privind transparentra in procesului

in

decizional -

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla{iei
nationale cu legislafia Uniunii Europene Nu este aplicabil

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noiv, oprobareo Regulamentului
privi nd pd rtici po rea bugeto rd" su nt:
implicarea cetalenilor satului Dub6sarii Vechi intr-un proces democratic de deliberare qi de decizie pentru
stabilirea modalitlfii optime de cheltuire a unei pA4i din bugetul satului. Procesul presupune asumarea de cdtre
cetapni a unui rol de participant activ in definirea qi abordarea problemelor comunit[tii din caxe fac parte.
5. Fundamentarea economico-financiari lmplementarea proiectului de decizie nu prevede cheltuieli
suplimentare, sursele financiare adaugitoa re

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul se incorporeazdin conformitate cu prevederilor actelor normative art.29 alin, 3 al Legii nr.397 12003
privind finantele publice locale, afi. 14 alin.2lit. (n) al Legii 43612006 privind administrafia public4.

7. Avrzarea qi consultarea publici a proiectului
Conform art.32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative in vigoare, proiectul de decizie a fost avizat de cdtre
primarul satului , contabilul qef ,secretrauf consiliului local qi discutat in qidinla at audierilor publice in scopul
respectErii prevederilor Legiirr,23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe pagina web a
primiriei:wwqdubasariiyechi, cu inaintarea ulterioarl pentru avizare la comisiile de specialitate ale consiliului local qi
spre aprobare in cadrul qedinfei consiliului local.
8. Constatirile expertizei anticoruptie

Expertiza nu a fost efectuati. Nu sunt prezenti factori de risc ce ar determina aparitia riscurilor de
corupfie
10. Constatlrile expertizei iuridice

Proiectul de decizie a fost elaborat conform prevederilor legisla{iei in vigoare gi respectarea normelor de
tehnicd legislativd. Constatdrile expertizei juridice fiind efectuate de cltre ubdiviziunea de specialitate din
cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr,l00l20l7 gi inaintat spre avizare Comisiei
consultative de specialitate a consiliului local.
11. Constatlrile altor expertizeNu este aplicabil

Proieotul de deoizie se prezinti comisiilor consultative de specialitate spre avizare
pentru examinare qi aprobare in qedinfd.Proiectul de decizie este elaborate
De c6tre contabi qef
N.Mafteula
Secretar CL
E.Barburas

qi

consiliului local

REGULAMENTUL
Participativl (BP) in satul
cu privire la mecanismul de implementare a programului de Bugetare
Dublsarii Vechi
CaPitolul 1. DisPozifii generale
prezentul Regulament cu privire la mecanismul de implementare a programului de Bugetare Participativd
(BP) tn s. Dublsarii Vechi, numit ln continuare Regulament, stabile$te:
Mecanismul implementdrii programului de Bugetare Participativd (BP);
Scopul gi obiectivele Programului de BP;

1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
D
j)
k)

Prioritdfile de finanlare;
Procedura de aplicare/depunere;
Calendarul, etapele concursului;

Modalitatea de evaluare a propunerilor de proiect;
Aspecte privind valoarea bugetul proiectelor;

Rolul Comisiei de evaluare;
Votarea proiectelor qi selecfia finald;
Implementarea Proiectului;

Monitorizareasiraportareaimplementdriiproiectului'

Z, programul de ,,Bugetare Participativtr", numit tn continuare Program, iqi propune implicarea
pentru stabilirea modalitalii
cet{enilor satului Dub[sarii Vechi intr-un proces democratic de deliberare gi de decizie
cetdteni a unui rol de
optime de cheltuire a unei pdrfi din bugetul satului. Procesul presupune asumarea de c[tre
participant activ ln definirea Ei abordarea problemelor comunitAlii din care fac parte.

3,

'

Noliuni:

s[

proces prin care cetdjenii sunt incurajali sd identifice 9i
Bugetarea participativd
proiecte. La
neajunsurile comunit6lii, iar apoi sd propun[ rezolvdri ale acestora - prin solulii sub forml de
unui proces
supuse
sunt
care
prima etapf,, propunerile de proiecte sunt validate de autoritatea locala dupd
de votare, prin care se va asigura reprezentativitatea rezultatelor, fiind decis[ finanfarea unui anumit
numlr de proiecte.
de cdtre un
Coalilie locald alian![ formal[, dar deschisd dintre cetalenii localitdlii, care este condusd
in
guvernantei
autoritAtilor.
secretar, qi are scopul de a focaliza efortruile cet6Fnilor cdtre lmbun6ta$rea

-

semnalizeze

-

contextul bugetarii participative, rolul coaliliei locale va

fi

de a monitoriza cum se implementeaz6

procesul, in numele cetdlenilor.

Iniliative civice (proiecte)

-

proptneri ini{iate de cetalenii satului in scopul rezolvlrii unor Probleme

curente din localitate.

5.

Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului general qi a procedurii de elaborare, depunere, evaluate,
prin implicarea lor directl
selectare, implementare qi monitorizarea proiectelor de interes public iniliate de cetdteni
in procesul de BP. Procesul de BP este orientat cltre cet6[ean, avdnd urmdtoarele obiective:
a) Cregterea dialogului dintre cet[leni qi administrafia publicd local6;
b) A.iustarea politicilor publice la nevoile qi aqteptarile ceta[enilor;

c)
d)
e)

6.

Implicarea cet6{enilor in procesul de planificare Ei dezvoltare urban6;
Stimulareademocraliei participative;
CreEterea transparentei in activitatea administraliei publice locale.

propunerile de proiecte trebuie sd se incadreze intr-unul din urmStoarele domenii de competen{E ale

Primdriei satului DubSsarii Vechi:
a) Extinderea Ei amenajarea spafiilor verzi in intravilanul satului;

de odihn6, a locurilor de joac6 pentru copii qi a obiectelor

b)

Reabilitarea/crearea zonelor
patrimoniului cultural;

c)
d)
e)

Dezvoltarea infrastructurii stradale (alei, trotuare, zone pietonale);
Dezvoltarea gi diversificarea activitalilor socio-culturale, sdnf,tate, educa{ionale Ei sportive;
Stimularea participlrii voluntarilor in activitdfi comunitare;

f) Proteclia mediului (salubritate 9i colectarea degeurilor);
g) Alte domenii in corespundere cu prioritafle documentelor de planificare strategic[ locale
aProbate.
7

interzice alocarea mijloacelor financiare din bugetul local pentru:
a) Obiectele in proprietate privatd;
b) Finanlarea edificiilor religioase gi alte servicii conexe (reparagia sau constructia bisericilor), cu
exceplia celor din registrul clddirilor de patrimoniu;
c) ActivitAli cu scop comercial, publicitar, de naturd politicd sau etnicl.
proiectele in cadrul procesului de bugetare participativ6 pot fi depuse de cdtre toli cet[fenii care locuiesc in

.

Se

g.

vechi, gi care au indeplinit varsta de
satul Dub[sarii Vechi , doresc s6 se implice in dezvoltarea satului Dub[sarii
cel pulin 18 ani.
Capitolul 2. Modalitatea qi calendarul de depunere a proiectelor

g.

aprilie

proiectele in cadrul procesului de bugetare participativA vor putea

fi

depuse

in perioada l5 februarie

- 0l

fiecdrui an.
trei domenii de
Fiecare cet[fean poate formu]a cdte o singur6 propunere de proiect pentru cel mult
competenff, a Primlriei stabilite la pct. 6.
trebuie sd colecteze
I l. pentru a demonstra necesitatea $i importanla proiectului pentru comunitate, autorul va
cel pulin 20 de semndturi de suslinere din partea cetafenilor din comunitate.
a

10.

12. proiectele se depun prin platforma online dedicati buget[rii participative (aici se indicd adresa
ptatfurryrgi). in cazul depunerii in fbrmat online a propunerii de proiect, in decurs de 12 ore de la completarea
formularului, autorii vor prezenta in format fizic lista de semn[turi la sediul Primdriei.
13. propunerile de proiecte pot fi depuse qiin format tiplrit la sediul Primdriei, prin completarea formularului
de cerere, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.

adresa la Specialistul in atragerea
proiect'
de
propunerilor
investiliilor din Prim[rie pentru a obline consultalii in pregdtirea
proiectele depuse.
I 5 . pe platforma online va fi afiqatd la fiecare dou[ zile lista actualizata cu toate

14. p6n6 Ia data - limit[ de depunere a proiectelor cetdlenii se pot
16,

pentru a fi validate in cadrul procesului de bugetare participativI, proiectele inaintate de cet6[eni trebuie

sd

indeplineascI urmdtoarele criterii de eligibilitate:
a) S[ fie de interes local gi sd nu realizeze activiffiti cu scop comercial, publicitar, de naturl politicd,
religioasd sau etnic[;

b)

S6

nu dubleze sau s[ nu fie incompatibile cu proiectele implementate de PrimSrie in acelaEi loc 9i

cu acelaqi scoP;

c) S5 corespunda cu prioritdlile anuale ale Primdriei, men[ionate la p. 6;
d) S[ fie completate coerent propunerile de proiect qi s[ fie prezentate

listele de semnf,turi,

menlionate la P. I 1.
lei.
valoarea fiec[rei propuneri de proiect nu trebuie s6 dep[Eeasc[ costul de
pentru a asigura transparenla in cadrul procesului de bugetare participativ6, Prim[ria satului Dub[sarii Vechi poate
Civile cu experientd
sa semneze un memorandum de colaborare cu Coalilia locald sau cu organiza[ii a Societ[1ii

17.

relevantd ln domeniu.

Capitolul 3. Evaluarea proiectelor

18.

procesul de evaluare a proiectelor depuse in cadrul procesului de bugetare participativI va dura pdnd pe

data de 15

aprilie

a

fieclrui an'

19. Evaluarea proiectelor se va face de cdtre o Comisie de evaluare constituitA in acest scop prin dispozilia
primarului. Pentru a asigura transparenta in procesul de evaluare a proiectelor in Comisia de evaluare poate fi
memorandum
inclus un reprezentant al Coaliliei locale sau a Organizaliilor Societalii Civile cu care s-au semnat un
de colaborare. Comisia de evaluare are urm[toarele ro]uri:
56 organizeze Ei sd monitorizeze desf6Eurarea procesului de bugetare participativA;

a)
b)
c)
d)

S[ verifice propunerile din punct de vedere financiar, tehnic 9i normativ;
S6 evalueze propunerile de proiect pe considerente de impact, fezabilitate Ei eligibilitate;

S[ combine propunerile de proiecte similare, pentru a exclude redundan[a ideilor.

20. Comisia va analizaproiectele

depuse

in cadrul procesului

de bugetare

participativ[ 9i le va evalua lnbaza

urmdtoarelor criterii:

a)
b)
c)

Se

lncadreazl ln priorit[1ile anuale ale primdriei (p. 6);

Corespund criteriilor de eligibilitate (p. 16);

Atragerea resurselor financiare pentru cofinantarea proiectelor. Proiectele cu surse adilionale de
finantare din partea cet[fenilor vor avea prioritate ln procesul de evaluare.
21. Comisia poate veni cu sugestii de modificare in proiecte, inclusiv schimbarea denumirii, locul de
implementare sau fuzionarea cu alte proiecte, doar cu acordul autorului. tn acest caz, comisia poate invita
initiatorul proiectului pentru informalii suplimentare in ceea ce prive$te proiectul propus.

22. Respingerea unui proiect de cdtre comisie se va motiva ln scris, iar motivarea va fi f6cut[

public[,

lmpreunl cu Lista proiectelor respinse.
23. inurma evaludrii, va fi publicat[ Lista proiectelor validate, care va conline deciziile generale ale Comisiei
de evaluare, dar Ei opiniile separate ale membrilor.
24. in decurs de 3 zile dup6 publicarea Listei proiectelor validate, cet6tenii pot depune contestatii qi solicita
clarificdri.

25. Lista

proiectelor validate va

fi publicatd

pe pagina web a primdriei nu mai tarziu de 30 aprilie a fiecIrui

an.

Capitolul 4. Votarea proiectelor

qi selec{ia

final5

Yotarea se va realiza intr-o perioad[ de 15 zile lucrtrtoare, tncepdnd cu prima zi de lucru dupd publicarea
Listei proiectelor validate (p. 25),

26,

.

La vot participa cetApnii cu vArsta mai mare de 18 ani gi au viz[ de reqedinll in localitate.
28. Votarea proiectelor se va realiza prin intermediul platformei online dedicatl bugetlrii participative, situatd
pe pagina oficiala a Primlriei (tink tapJslfulmfu. I-a votarea prin platforma online (!ink) cetdlenii vor furniza date
cu caf,acter personal (Nume, Prenume, adresa, telefon, adresa de poit[ elecffonicI, v6rsta), pentru a fi asigurate
27

conditiile specificate la p. 26.
29, Yotarease va realiza gi prin vot deschis tn incinta sediului Primdriei. Votarea se va face inbaza buletinului
de identitate.

30.
31.

Fiecare persoand va avea posibilitatea de a vota ctte un proiect din fiecare domeniu. (p.6).

Proiectele cu cel mai mare numf,r de voturi din fiecare domeniu (p.6) va fi selectat automat. Restul
proiectelor vrmeazds6 fie ierarhizate in functie de numlrul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte'
32. ln fiecare an bugetar pot fi selectate gi implementate cel mult 15 proiecte, in dependentd de limitele
bugetare stabilite pentru bugetarea participativ[.
Capitolul 5. Monitorizarea implementtrrii proiectelor

33. Modalitatea de implementare a proiectelor de cdtre Primdrie poate fi monitorizatd direct de cdtre autorii
proiectului.
34. Cetatenii pot raporta neregulile depistate tn procesul de implementare a proiectelor c[tre sediul Primdriei.
sf6rqitul lucrdrilor de implementare a proiectelor, Comisia de evaluare va lntocmi un raport de
monitorizare Ei evaluare, care va fi publicat pe pagina oficialE a Prim6riei qi discutat ln Consiliul local.
Capitolul 6. Preciztrri privind datele cu caracter personal
36. Platformele de depunere a proiectelor (littl) qi de votare online (/4e*) stocheazf, informafii cu caracter
personal, care provin din conturile prin care persoanele se autentificd in platformele respective.
37. Toatd informatia cu caracter personal care este pusd la dispozifia de c[tre persoanele care se lnregisheazd
pe platformele (ltnb Si (linh este supus6 Politicii de Confidenfialitate ai cdrei termeni sunt incluqi in Termenii qi

35. La

condiliile de funclionare a platformelor men{ionate.
38. Prin inregistrarea ln vederea utilizdrii platformelor (/1r&) Ei (/r'nt), persoanele care se autentific[ l$i
exprimd acordul in mod explicit qi fdrl echivoc ca platformele mentionate si foloseasc6 datele cu caracter personal.

