
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Serviciul Transparenţă Decizională 
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ANUNŢ 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în 
administraţia publică, republicată şi modificată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de 
act normativ: 

Proiect de hotărâre privind derularea proiectului "Bugetare Participativă de Tineret" de 
către Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROE0US 

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată şi modificată, "Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi 

adus la cunoştinţa publiculw: În condiţiile alin. (1 ), cu cel pufin 30 de zile lucrătoare Înainte de 
supunerea spre avizare de către autorităfile publice ... " 

Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare; termen: 31.05.2022. 
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază, poate fi consultat: 
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro; 

link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte; 
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5. 
Proiectul de act normativ se poate obţine şi în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul 

de Informare. 
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată şi 

modificată, până la data de 26.04.2022. se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu 
valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice. 

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite: 
- prin site-ul www.pmb.ro; · 
- prin poştă pe adresa P.M.B. - 8-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 - Directia Asistentă 

Tehnică şi Juridică; 

- depuse la Centrul de Informare - P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5. 

întocmit, 

- pe e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro 

Materialele transmise vor purta menţiunea: 

,,Recomandare la proiect de act normativ" 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Mariana Brod 

Expert Tiberiu PaNu 

i::e~ Nr 



Consiliul General al Municipiului Bucure$ti

HOTARARE
privind derularea proiectului „Bugetare Participativa de Tineref’ de cdtre Centrul de Proiecte

Educa}ionale 9i Sportive Bucure§ti - PROEDUS

Avand in vedere Raportul comun de specialitate al Direcjiei Cultura, Tnvalamant, Turism 9i Centrului de Proiecte
Educajionale ;i Sportive Bucure9ti - PROEDUS nr. ....................... ,.. 9i Referatul de aprobare al domnului lonut Aruxandei.
consililier general USR,

vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucure9ti;
Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 294/15.07.2020 privind

I

aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de func;ii 9i regulamentului de organizare si func;ionare ale
Centrului de Proiecte Educationale 9i Sportive Bucure9ti - PROEDUS;

Rejinand prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 151/07.03.2022 privind aprobarea
bugetului Municipiului Bucure9ti pentru anul 2022;

in conformitate cu prevederile cuprinse in:

- Legea nr. 273/2006 privind finanjele publice locale, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
- Legea educajiei najionale nr. 1/2011, cu modificarile 9i completarile ulterioare,
- Hotararea Guvernului nr. 877/2018 privind Strategia najionala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030 iT
- Legea Tinerilor nr.350/2006, cu toate modificarile ?I completarile ulterioare;

in temeiul prevedertlor art. 129 alin. (7) lit. a), lit. d) 9i lit, e) 9i art. 139 alin (3) lit. i) din Ordonan ja de Urgen+a a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
HOTARA§TE

Art. 1 Se aproba dezvoltarea, organizarea 9i implementarea de catre Centrul de Proiecte Educa+ionale 9i Sportive Bucure9ti
- PROEDUS a Programutui de Bugetarea Participativa pentru tineret Tn Municipiul Bucure9ti;
Art. 2 Bugetul necesar implementarii pngramului, in valoare de 1. 000 mii lei se regase9te Tn bugetul PROEDUS aprobat
prin HCGMB nr.151/07.03.2022, la art. 20.30.30;
Art. 3 Prin excep+ie de la art. 6 alin 1 lit a) din regulamentul de Organizare 9i Func}ionare al Centrutui de Proiecte Educajionale
9i Sportive Bucure9ti - PROEDUS, aprobat prin HCGMB nr. 294/15.07.2020, Programul de bugetare participativa pentru
tineret in Municip tuI Bucure9ti se va adresa tinerilor cu varste intre 14-35 ani;
Art. 4 Se aproba regulamentul Programului menjionat ta art1 (Anexa 1), Tmpreuna cu toate documentele aferente. Anexele
regulamentului pot superi modificari minore, faM a afecta structura generala 9i scoput acestora.
Art. 5 Centrul de Proiecte Educajionale 9i Sportive Bucure9ti - PROEDUS 9i direc+iile din cadrul aparatului de specialitate at
Primarului General vor duce la Tndeplinire prevederile prezentei hotaran.

Raul RegIna Ellsabeta nr. 47, sector 5, Bucure9ti, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www.PWbrQ



Aceasta hotarare a fest adoptata Tn sedin+a .............. a Consiliului General al Municipiului Bucure9ti din data de

PRE§EDINTE DE §EDINTA
Secretar General

al Municipiului Bucure9ti
Georgiana ZAMFIR

Bucuresti
Nr

J
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APEL PROiECrE
BUGETARE PARTICIPATIVA PENTRU TINERET TN MUNICIPIUL BUCURE STI

RUNDA 1 - 2022

CONDITll GENERALE
Art.1 Prezentul apel este o inijiativa a Primiriei Municipiului Bucure$ti $i se desfi$cara in
conformitate cu dispoziltile cuprinse Tn H.C.G.M.B nr................ .
Art.2 Prezentul apel de suslinere a proiectelor pe care II lanseaza Primaria Capitalei – va fi
implementat de Centrul de Proiecte Educalionale $i Sportive Bucure$ti- PROEDUS (denumit Trl cele
ce urmeazi PROEDUS), $i a fost dezvoltat ca raspuns la solicit5rile ii nevoile organizaTiilor
neguvernamentale sau ale grupurilor informale de tineret la nivel municipal, punand accent pe
activit51ile civice fi in beneficiul comuniti Vii bucure§tene, iar sumele alocate pentru acest apel
sunt incluse in bugetul PROEDUS.
Art.3 Prezentul apel contribuie la Tmbunitijirea participirii civice a tinerilor in viala }ocali
prin mecanisme de bugetare participativi la nivelul Municipiului Bucure$ti.
Art.4 Scopul acestui document este de a reglementa cadrul de organizare 9i de desfi$urare ’in
bune condi Iii a concursu lui de proiecte, precum ;i de urmirire a implementarii proiectelor
ca$tigitoare Tn cadrul programutui intitulat Bugetare Participativi pentru Tineret Tn Municipiul
Bucure§ti
Art.5.Bugetul total al apelului de proiecte, pentru anul 2022, este de 900.000 lei, la care se
adaugi 100.000 lei pentru diversele cheltuieli Tn ceea ce prive fte vizibilitatea, organizarea $i
derularea apelului. Sumele nealocate/ necheltuite Tn cadrul prezentului apel pot fi
redistribuite ulterior, cu aprobarea Ordonatorului Principal de Credite.
Art.6 Sunt eligibile proiectele depuse de catre organizaTii
implementare fiind formati din tineri cu varste cuprinse 'intre 14 $i 35 de ani) sau de citre grupuri
informale de tineri (cu cel pujin 3 tineri cu varste cuprinse Tntre 14 §i 35 de ani) care vizeaza §i au
ca beneficiari direcTi tinerii bucure$teni. Prin tanar bucure9tean TnTelegem orice persoani cu
varsti cuprinsi 'intre 14 9i 35 ani care are domiciliul pe raza Municipiului Bucure§ti, este
'inmatriculat Ia o unitate de Tnvi}amant din Bucure$ti sau are angajatorul Tnregistrat pe raza
Municipiului Bucure9ti.
Art.7 Se 'incurajeaza proiectele care aduc o contribujie reali prin identificarea unei probleme
publice, proiecte care aduc Tn prim plan aspecte legate de via;a comunita+ii bucure$tene 'in
general. Tematica eligbili pentru acest apel de proiecte vizeazi urrnitoarele direc;ii majore:

Ecosistem de tineret;
Recuperare postpandemie;
Stimularea inserjiei tinerilor pe piala muncii;
Participarea tinerilor;
EducaTie/ Tnva}are;
Comunitate;
Mediu.

)

neguvernamentale (echipa de

J

Art.8 Criteriul de selec;ie dste reprezentat de voturile acordate pe platforma dedicati de pe site-
ul www.F)mb.ro de c5tre ceta{enii tineri (14-35 ani) ai Bucure§tiului. ca$tig5torii vor implementa
proiectele Tn baza unui acord de parteneriat semnat ?ntre PROEDUS ;i O.N.G. sau membri

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioadi mat mica de un an $i sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiala totali Tn momentul achizijtei $i dirii Tn func;iune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaza tocmai
pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiali totala.
** Mijtoacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instituTiei, care le detine pentru un interval de Hmp mai mare de un an. Mijloacete fixe sunt
utiltzate deinstitufta respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei.



grupului informal. Votul va fi organizat.de catre DirecTiile de
Municipiutui Bucure$ti.

:ialitate din cadrul Prim5riei

CRITERll DE ELIGIBILITATE

Art.9 Se consideri eligibile pentru acest program organiza}iile/ asociaTiile/ funda;iile/ federaTiile
firi scop lucrativ, ’infiin;ate legal conform O.G. nr. 26/ 2000 sau conform Legii 21/ 1924 cu
modific5rile gi completarile ulterioare. Se vor considera valide doar proiectele care au ca
beneficiari direcTi tinerii bucure$teni $i vorTndeplini urmatoarele criterii:
i) sunt organiza;ii apolitice ;i neafiliate Tn vreun feI activitiTilor de orice natura a partidelor
politice;
ii) potrivit obiectivelor declarate Tn actul constitutiv/ statutul organizaTiilor, desfi$oari activitiji
in beneficiul comunitaTii;
ii) organizajiile care sunt independente de guvern ;i alte autorita Ti locale, regionale $i
na;ionalel;
Art.10 Se consider5 eligibile pentru acest program grupurile informale, formate din cel puTin 3
persoane Tn cadrul prezentului proiect. Pentru aptican;ii minori va semna tutorele legal.
Art.11 Sunt considerate eligibile doar acele proiecte care au ca grup Tinta comunitatea
tinerilor bucure$teni.
Art.12 O comisie mixti formati din 5 membri va nota proiectele cu admis/ respins in vederea
publicirii lor pentru selec+ia (votul) finali. Comisia se va pronunTa asupra aspectelor de
legalitate ;i intocmire conformi a cererii de susTinere a proiectului. Comisia va fi formata din:

a)
b)
C)

)

PROIEaE CARE NU POT FI SUSTINUTE TN CADRUL PREZENTULUI APEL
Art.13 Sunt declarate neeligibile Tn cadrul prezentului apel urmatoarele entitaTi: persoanele fizice
(neasociate unui grup informal), partidele/ asocia+iile/ fundajiile politice sau organizajiile de
tineret ale acestora, pa rtenerii sociali (sindicate ;i patronate), cooperative distribuitoare de profit,
organiza;iile care au litigii, se afla Tn faliment sau sunt in stare de lichidare ori au conturi le blocate
printr-o hotirare judecatoreasca.
Art.14 Sunt declarate .respinse proiectele care 'incurajeazi discriminarea participanjilor sau a
grupului TinG, pe considerente de sex, rasi, naTionalitate, statut social, convingeri religioase,
orientare sexuala, status medical, etc.; sau proiectele care impun apartenen}a participanTilor Ia o
anumit5 ideoIQgie. De asemenea, se declara neeligibile proiectele care fac propaganda politica,
religioasa sau entit5tiloreconomice.
Art.15 Sunt declarate respinse proiectele care au ca scop acoperirea cheltuielilor aferente unor
activitali deja implementate de catre organiza Tia aplicanta, in cadrul altor proiecte sau ini;iative,
chiar daci corespund obiectivelor prezentei scheme de susjinere.
Art.16 Sunt declarate respinse proiectele sau costurile care previd:

oferirea de burse individuale;

)

1 Prin organiza;ii independente se ?njelege ci organiza;iile solicitante nu au primit cu titlu gratuit de la
autorita Tile de stat bunuri mobile sau imobile $1 sau nu au mai mult de 25% din membrii Consiliului Dirdctor
sau ai Adunirii Generale institulii fi/ sau angaja;i sau reprezentan;i fizici ai acestora.
* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioadi mai mica de un an $i sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiali totala Tn momentul achiziliei $i dirii Tn func{iune. Valoarea
individuali a obiectetor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai
pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiali totala.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporate ce produc beneficii economice tn vtitor. Acestea sunt
proprietatea institu Viet, care le detine pentru un interval de Hmp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstitujia respettva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei.



suk>ven;ii sau Tmprumuturi;
c51atorii de studiu;
taxe pentru participarea la diferite concursuri/ competijii de orice natura;
abonamente de telefonie/ internet/ TV;
achizijionarea de mijloace de transport de orice natura;
acordarea de ajutoare bane;ti;
costuri administrative – chirii pentru sedii proprii, ’inc51zire, apa, energie electrica, Tntrejinere
$i reparatii;
servicii de salubritate;
articole deja finanlate printr-o alta finanTare de orice natura;
servicii de masa sau coffee-break;
decontarea transportului;
achizi Tia de bunuri de inventar §i/sau mijioace fixe.

Art.17 Costurile eligibile din cadrul propunerii de proiect trebuie si fte destinate exclusiv
pentru realizarea proiectului, sa fie previzute Tn proiect, si urmireasci uti}izarea eficienti a
banilor, precum ;i raportul optim cost-eficienTi $i sa fie efectuate in perioada de
implementare a proiectului. Nu sunt eligibile obiectele de inventar* fi mijloacele fixe**

.)

CATEGORII DE PROIECTE, ACTIVITATI SI COSTURI EUGIBILE
Art.18 Cheltuielile ce pot fi acoperite de prezentul apel sunt urmitoare Ie:
(1) Cheltuieli pentru resurse umane – ex: onorariile formatorilor sau consilierilor, cheltuieli

pentru consultanTi, remuneraTiile autorilor materialelor promolionale, ale fotografilor,
cameramanilor sau graficienilor. Cheltuielile propuse trebuie si reflecte anvergura ;i
complexitatea activitiTii depuse, tar acestea trebuie exprimate Tn cuantumuri brute.
Comisia mixti de analizi va putea solicitajustificarea unor remuneraTii/ onorarii propuse,
cat §i de a le renegocia, in urma sesizirii unor inadvertenTe intre cuantumul acestora §i
activitatea depusi.

(2) PROEDUS poate ’incheia un contract de consulanji sau de prestare de servicii cu un
responsabil de proiect desemnat de aplicant. Acest responsabil va fi o persoan5 fizic3 care
va participa la implementarea proiectului ca§tigitor din cadrul apelului Bugetare
Participativi de Tineret in Municipiul Bucure9ti. Prin resposnabil de protect se injelege
persoana care oferi informajii §i contribuie la implementarea proiectului conform cererii
de proiect. Perltru a fi eligibili, aceasta cheltuiala va fi .cuprinsa Tn formular/ cererea de
proiect.

(3) Cheltuieli cu prestiri de servicii - ex: tipirirea materialelor promojionale ii a altor
materiale necesare inijierii, implementirii $i evaluirii proiectului; achizi Tia de bunuri
consumabile; 'inchirierea echipamentelor necesare bunei desfi§uriri a proiectului;
Tnchirierea spajiilor necesare desfa$uririi proiectului. Aceste cheltuieli trebuie exprimate
in cuantumuri brute (cu TVA inclus).

(4) Pot si constituie cofinanlari urmatoarele categorii:
a. Contribulii proprii ale organizaTiilor aplicante §i partenere – ex: punerea la dispozi;ie

a unor spaTii sau bunuri;
b. Sponsorizari sau dorIajii in condifiile legii;

,)

* Obiectete de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioada mai mica de un an $ sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiali totali in momentul achiziliei $i darii Tn func}iune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaza tocrnai
pentru faptul ca sunt recunoscute drept cheltuiali totala.
** Mijloacete fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneftcti economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea in5titu Viet, care le dettne pentru un interval de amp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstituFia respetiva pentru a produce alte bunuri, pent EU a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei.



c. Contribu;ii benevole ale unor persoane fizice sau juridice, constand Tn bunuri §i/sau
servicii;

d. Diverse
Art.19 Proiectele din cadrul prezentului apel nu vor putea solicita beneficiarilor direcji taxe,
indiferent de natura acestora;
Art.20 PROEDUS va accepta numai acele cheltuieli care nu contravin reglement5rilor legale;

BUGETUL ALOCAT APELULUI DE PROIECrE SI TERMENELE
Art.21 PROEDUS oferi pentru prezentul apel de finanjare un cunatum total de 900.000 lei.
Suma se va TmpirTi in cadrul microgranturilor prezentului apel.
Art.22 in cadrul apelului de sus{inere a proiectelor vor exista urmitoarele categorii de
aplicanti si limite bugetare
Categorie Aplicant a

microgrant
Organiza+ii neguvernamentale 2.500 lei 8.000 lei

t 7.500 lei
3 persoane)

Art.23 Fiecare entitate eligibili poate primi maximum 3 microgranturi, prin completarea de
cereri distincte de aplicare. Evaluarea acestor cereri se va realiza separat, neexistand vreo
conexiune sau legituri 'intre acestea.
Art.24 Proiectele vor fi admise pani la epuizarea fondurilor, in ordinea descrescitoare a
voturilor obTinute.
Art.25 Proiectele vor fi evaluate in doua etape:

a) printr-o evaluare administrativi preliminari a unei comisii mixte stabilite care verifici
eligibilitatea cheltuielilor, conformitatea proiectului cu regulile actualului regulament.
in aceast3 etapi proiectele vor fi notate cu admis/respins

b) o etapa de vot pe site-ul www.F>mb.ro in cadrul unei platforme dedicate.
Art.26 Achizi;iile resurselor materiale sau contractarea resurselor umane, precum yi a serviciilor
necesare implement3rii proiectelor ca9tigatoare, se vor efectua de catre PROEDUS 9i vor fi livrate
organiza;iilor, conform nevoilor consemnate Tn necesarul de resurse materiale sau umane pentru
implementare, dupa data semnirii acordului de parteneriat.
Art.27 in cazul nerespectarii prezentului regulamentsau aTnregistrarii incorecte a unorcheltuieli,
comi Sia mixti va putea opera modificiri asupra bugetelor proiectelor pe care le analizeazi
administrativ, pe fondul unor motive de legalitate $1 sau fiscal -administrative. Modificarile
vor fi comunicate citre persoana de contact previzuti Tn formularul de aplicare fi vor fi
intemeiatejuridic $i/sau fiscal-administrativ, in funcTie de caz, cu indicarea cadrului normativ
aplicabil, care face necesara respectiva corec+ie. Daci aplicantul accepti noul buget, proiectul
va fi transmis spre vot. in cazul Tn care acesta nu este de acord cu noua grili bugetari,
proiectul este declarat neeligibil.

)

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o per}oadi mai mica de un an si sunt
recunoscute in contabilitate ca o cheltuiali totala Tn momentul achizi}iei $i dirii Tn func;iune. Valoarea
indivlduali a obiectetor de inventar este rnai mica de 2.500 lei. Obtectete de inventar nu se amort}zeaza tocmai
pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuia13 totali.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instituliei, care le detine pentru un interval de Hmp mat mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstitu Tia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei.



CALENDARULAPELULUI BUGETARE PARTICIPATIVA PENTRU TINERET TN BUCURE STI
E
t m
Consultiri/limuriri
e duI 1.
e
e
o
r
( ; )
e
dedicata
8. Comunicare rezultate vot
9.Perioad i contracta re/
documenta Tie implementare
10. Perioadi implementare proiecte

2 zile
10 zileserrlnare

J
90 de zile, dar nu mai tarziu de 10 decembrie
anul curent al apelului
10 zile, dar nu mai tarziu de 10 decembrie-
anul curent al apelului

11. Raportare $i Tncheiere apel 2022

Art.28 Apelul de proiecte se va publica conform calendarului stabilit 91 publicat pe canalele de
comunicare. Aplica;ia se va completa online pe site-ul w:*h')'v_pr ,'_' ll '! ]:'_~1 \ J'.T .v .i/[\3£'.I_L! . . La la
secjiunea dedicati.
Art.29 Beneficiarii apelului pot solicita Tntalniri de consultare/limurire cu reprezentanTii
PREODUS. Tntalnirile se vor putea realiza fizic sau online, stabilindu-se de comun acord o zi .$i
un interval orar pentru consultare, conform perioadei din tabelul de mai sus.
Art.30 PROEDUS, ca responsabil de program, va putea derula webinarii generale de
prezentare §i informare asupra prezentului apel de proiecte. Webinarele vor avea Tn medie o
durati de Ih30 min $i se vor putea derula de doui ori pe sadtimani.
Art.31 Dupi expirarea perioadei de depunere a proiectelor, comisia mixta va analiza
administrativ proiectele. Comisia de analiz3 mixti va putea solicita in caz de nevoie completari
sau lamuriri §i ulterior va declara proiectele admise/respinse. Comisia de analizi mixti nu va
analiza conlinutul, obiectivele sau scopul proiectului, ci doar criteriile administrative.
Art.32 PROEDUS va transmite un email care va anunja statusul proiectului $i perioada de
Tncepere efectivi a votului pe platforma dedicati de pe site-ul vr'ai\N Er_'b.’1lps.I-9

Art.33 Proiectele vor putea fi votate de ceti;enii cu varsta Tntre 14 gi 35 de ani ai Municipiului
Bucure$ti pe o perioadi de 30 de zile. Fiecare cetiTean poate vota maximum 5 proiecte.
Proiectele cu cele mai multe voturi vor fi declarate ca9tigitoare Tn limita bugetului aprobat
pentru acest apel. Pentru asigurarea inclusiviti Iii, vor fi acordate minimum 3 premii - finanlari
ale grupurilor informale de elevi.
Art.34 PROEDUS va informa aplicanjii despre rezultatul voturilor ii ii va invita pe ca§tigatori
la semnarea documentajiilor ce vor permite implementarea proiectelor. DocumentaTia de
implementare va cuprinde: acordul de susTinere al proiectului/ acordul de colaborare, copii
* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioad5 mai mica de un an $i sunt
recunoscute in contabtlitate ca o cheltuiala totali Tn momentul achtzi;iet it darii in func}iune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai
pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiali totali.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari carporale ce produc beneficii economice in vittor. Acestea sunt
proprietatea instituiiei, care le detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstitu Tia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei.

,)



dupi certificatul de 'inregistrare fiscali sau copii dupi canea de identitate a
grupului informal, extrase de cont bancar ale titularilor de cont (daca este cazul), modelul de
formular de fedback, listele de prezenTi.
Art.35 Proiectele se vor implementa in perioada stipulati Tn calendarul afi§at pe site-ul
www.proedus.ro $i www.pmb.ro .
Art. 36 Beneficiarii vor completa un formular de feedback al proiectului Tn termen de 10 de
zile de la data ultimei activitili din proiect, dar nu mai tarziu de 10 decembrie 2022.
Art.36 Prin aplica Tie se 'injelege formularul de aplica Tie, declara Tia de onoare semnata de
reprezentatul legal al organizaliei, documentele de identificare a persoanei ;i orice atte
justificative. Documentele vor fi completate $i trimise prin formularul online catre PROEDUS.
Art.37 ContestaTiile nu sunt admise. Criteriul final de ca;tig reprezint5 numirul de voturi
primite de catre un proiect, in ordine descrescitoare, in limita bugetului alocat pentru apel.
DISPOZITll FINALE $1 STRANZITORII
Art.38 Proiectele pot fi organiz'ate ii implementate fi in parteneriat cu alte organizatii.
Tnscrierea ca partener Tn proiectul depus de o alta organizajie, nu-i anuleazi dreptul acestuia
de a depune un proiect propriu. Aplicantul/ partenerul poate fi remunerat Tn maximum 3
proiecte, indiferent de calitatea acestuia. Daca aceasti prevedere nu este respectati, comisia
mixti va solicita aplicantutui 9i partenerului conformarea cu prezentul regulament. in caz
contrar, toate proiectele depuse de ace;tia vor fi respinse.
Art.39 Eligibilitatea persoanelor din grupul !inta care participa la activita;ile din proiect se va
dovedi prin semnarea unor liste de prezen;i care vor conjine numele $i prenumele, date de
contact (numar de telefon $i adresi de mail), semn3tura precum $i alte documente justificative
dac3 este cazul, ata;ate listei de prezen Ti a activitalii Ia care a participat. In cazul Tn care aceea$i
persoani participa Ia mai multe activitili, aceasta va semna de fiecare data lista participan;ilor.
Art.40 Semniturile electronice- certificate de un organism in acest sens sunt valabile $i
recunoscute, conform legislajiei tn vigoare.
Art.41 PROEDUS, prin personalul propriu/ colaboratori sau voluntari, va putea participa la
activiti Tile din cadrul proiectului firi a interveni asupra derularii acestora. Prezen Ta personalului
PROEDUS/ colaboratorilor sau a voluntarilor se va confirma printr-o fi;a distincti de prezenTi.
Art.42 Toate mesajele publice de promovare ale proiectului, identitatea vizuala a PMB, CGMB $i
PROEDUS, precum ;i a prezentului program Bugetare participativa pentru tineret Tn Bucure gti, vor
fi prezente pe toate materialele promolionale ale proiectului, pozijionate la vedere. Prin
identitate vizuali se TnTelege sigla oficiala a celor trei entiti Ti $i a proiectului, prezentate 'in acest
ghid de aplicare.
Art.43 Prezentul regulament se poate modifica ’in baza unei Hotirari a consiliului General al
Municipiului Bucure9ti pentru continuitatea sa. Toate modificirile yi completarile ulterioare vor fi
publicate pe site-ul www.pl-oedl is.In, www.proeqlu s.ro $i pe orice alte canale de promovare.

reprezentanjilor

)

)

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioad3 mai mica de un an $i sunt
recunoscute in contabilitate ca o cheltuiali totali tn momentul achiziliei $i darii Tn func}iune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaza tocmai
pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiala totali.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instituliei, care le detine pentru un interval de Hmp mai mare de un an. M}jloacele fixe sunt
utilizate deinstitulia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei.



Anexa I la Regulamentul cadru Bugetare participativi de tineret Tn Bucure9ti

Declara Pe de onoare

Subsemnatul. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....,domiciliat in localitatea . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . ..

............................. judejul. . . . . . ................., strada. . . . . . . . . .............., nr. ... ...., bl.•••••••••••••••••

......,sc. ......., identificat prin C.I seria .... ..., nr. ............., eliberat de

... ............... ............ 1a data de ......... ...... ..., in calitate de reprezentant legal al

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . ... . . . . . ....., declar ca informajiile prezente in dosarul de aplica}ie
sunt adecvate ;i conforme cu toate normele legislative in vigoare.
Cunoscand dispozi}iile articolului 326 di Noul Cod Penal cu privire la falsul in declaraIii, declar
pe proprie raspundere ca:
[] Toate informaliile din acest formular fmi sunt cunoscute §i nu fac abatere de la legislalia in
vlgoare;
[] AplicaOa indepline§te toate condiTiile pe care organizatorul le-a prezentat in regulamentul
de aplicare;
[] Organizajia/ grupul pe care o/il reprezint va Tndeplini toate masurile pentru buna derulare a
proiectului Tn timpul stabilit pentru fiecare etapa a proiectului. in caz contrar, proiectul aind
suspendat.
[] Prezenta propunere de proiect nu a fost ;i nu este prevazuta intr-un contract de finanfare
locala, regional& na}ionala sau europeana Tn aceea$i forma, program §i structura.
[] Organizajia/ Grupul pe care o/il reprezint va investi resursele ob}inute in realizare
proiectului, iar bugetul ob}inut va fi utilizat conform gdlei buget
[] Nicio activitate prezenta in aceasta propunere de proiect nu va avea scop/ misiune partidica.
[] Toate datele cuprinse in prezentul formular sunt autentice §i toate sursele de informare au
fost indicate corect §i complet. Certinc de asemenea ca nu am utilizat pasaje sau formulad
prezente in alte propuneri de proiect sau care pot fi regasite in orice alte surse.
[] in momentul de fa}a organizajia nu este subiect al unei penalita$ administrative 9i nu este
implicata Tn ac}iuni de fraud& corup de sau orice ac}iune ce ii pericliteaza integritatea.
a Prin calitatea de reprezentant legal al organizaTiei sunt dispus sa ofer acces liber
responsabililor din cadrul PMB sau oricarei subordonate pentru orice acjiune de lamurire,
monitorizare sau evaluare care vizeaza strict proiectul aflat in derulare.
Prin cele declarate ma fac direct responsabil de monitorizarea interna a proiectului ;i ma oblig
ca pe parcursul derularii acestuia sa nu direct responsabil de evenimentele/ activitaTile

)

)

Nume §i prenume r'eprezentant legal al
grupului/ organiza{ici
Cod Numeric Personal
-£TfELfNa1 iii.ict–de Idcntitate / Serie
Pa$aport
Loeul semnirii prezentei declarajii

Sem natura

$tam pila (Oplion iII)
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Anexa 2 - Formular de aplicalie.
Acesta va putea fi transpus de catre PROEDUS intr-o platformi de inscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.
-FORMULAR DE APLICATIE-

Apel deschis Tn perioada
Bugetare Participativi pentru Tineret

Numele organizajiei /
Grupului Informal

Numele reprezentantului legal

Telefon Reprezentant Legal

Adresa de coresponden$

Cod Unic de Inregistrare / CNP
(al reprezentatului desemnat)

Telefon

E-mail corespondenji

Website (daci este cauzl)

Responsabil/ Persoani de
contact

Denumirea proiectului

Perioada propusi pentru

Categoria pentru care se
aplici Grup Informal

Criteriul de inclusivitate Grup format din elevi

A.. Descrierea organiza+iei aplicante
1. Scurtidescriere a -ganizaliei/ grupului informal

2. Care este misiunea/ viziunea organiza+iei sau grupului informal?



Anexa 2 - Formular de aplicafie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS Tntr-o platformi de inscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

3. Care este echipa de implementare a proiectului ? Vi rug5m si oferiTi o scurti descriere a
fiecarui membru din echipi.

B. Descrierea propunerii de proiect
1. DescrieTi problema/ provocarea pe care organiza lia/ grupul informal dore$te si o rezolve

prin acest proiect.

)

Scopul gi obiectivele proiectului

)

Care este relevanTa unui asemenea proiect (ce Plus valoare aduce acesta comunititii)?

4. Descrieji amplu grupul !int3 implicat Tn proiect Cum se va menTine relaTia cu grupul !inti
in vederea sustenabilitilii proiectului?

2



Anexa 2 - Formular de aplica jie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS Tntr-o platformi de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.,

5. Cum se va asigura balanla de gen in cadrul proiectului? Aveji implicate in grupul !inti
persoane cu dificultiti de adaptare? Daca DA, explicati succint rolul acestora Tn proiect

6. Care sunt activitatile planificate pentru proiect? Vi rugam si le descrie{i succint.

7. Care sunt rezultatele a9teptate Tn urma realizirii proiectului?

Care este impactul proiectului la nivel de comunitate?

9. Care sunt modaliti{ile prin care asiguraTi vizibilitatea $i diseminarea evenimentelor din
cadrul proiectului



Anexa 2 - Formular de aplica+ie.
Acesta va putea fi transpus de c5tre PROEDUS Tntr-o platformi de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

10. Vi rugim si realizati un scurt rezumat al proiectului

J

C. Necesar de resurse umane 9i materiale pentru implement:area
proiectului

Tip cheltuieli Unitili I Cost I Cost
estimat/ E total
unitate

Solicitat I Contribujie I Observalii
Proedus I proprie

)

4



Anexa 2 - Formular de aplica+ie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS Tntr-o platform5 de Tnscriere electronica pentru

facilitarea orocesului de aDlicare.

TOTAL

Not5: formularul va fi digitalizat Tn cadrul unei platforme online.
Se vor putea opera modificiri mint>re, dar firi a schimba structura generali a
condifiilor prezentate.

)



Anexa 3 - Model Formular Feedback Proiect
Prezentul formular va fi Tncarcat intr-o platformi online. Se vor putea opera mici

modificiri ale formularului.

Formular Evaluare Proiect

1. Prezentare generali a rezultatelor:

e Care au fost punctele forte ale proiectului, dar cele slabe? Explicaji.

• Daca este aplicabil, descdeji realizarile care v-au depa§it a§teptarile.

) 2. Impact:

• Descrieji impactul proiectului vostru asupra comunitalii/grupului !int5,
raportat la nevoile,sociale pe care le-aji adresat.

• Descrieji competenlele (abilitali, cuno§tin Te, atitudini, comportamente),
oblinute de catre membrii echipei. Sunt acestea aliniate cu a§teptarile de la
inceputul proiectului? Daca nu, explicati.

3. Managementul Proiectului:

• Descrie{i problemele/dificultalile pe care le-ali Tntampinat Tn timpul
implementirii proiectului §i ce solulii aji aplicat.

)

• Cum a participat fiecare memE)ru at echipei la activitalile din cadrul
proiectului? Dati exemple concrete.

• Ce activiti Ti ati desfi§urat pentru a evalua misura Tn care proiectul vostru a
impactat grupul !inta? Cum va misuraji succesul?

• Ce rezultate ale proiectului vostru meriti si fie Tmpirta$ite cu restul
comuniti Iii? Descrieji activitalile desfa§urate pentru diseminarea rezultatelor gi
concluziilor, precum §i grupul !inta al diseminarii.



Anexa 3 - Model Formular Feedback Proiect
Prezentul formular va fi incarcat intr-o platformi online. Se vor putea opera mici

modificiri ale formularului.
Planuri de viitor ;i sugestii:

Planuiji si participaji gi la runda din 2023 a bugetirii participative perltru
tineret din Municipiul Bucure§ti?

Oferiji sugestii sau orice comentarii care considerati ci vor ajuta Primiria
Municipiului Bucure§ti sa Tmbunitajeasca acest program.

Nu v-am Tntrebat, Tnsa doriti sa ne comunicati ...... .

4.

e

•

•

I



REFERAT DE APROBARE
privind derularea proiectului „Bugetare Participativi de Tineret” de cgtre

Centrul de Proiecte Educajionale fi Sportive Bucure9ti - PROEDUS

Conform legii 350/2006, art, 4,'lit. c) 9i d), autorit3jile statului au obliga Via
de a Tntreprinde activit3ji cu scopul sporirii gradului de participare a tinerilor
la viaja publicS 9i Tncurajarea acestora Tn vederea
individuale sau de grup, precum 9i sprijinirea ;i indrumearea tinerilor Tn
vederea particip3rii active a acestora Ia via}a economic3, educajiona Ii 9i
cultura13 a !3rii.

asum3rii responsabilit31ilor

I Conform legii 350/2006, art. 28, Consiliile judejene §i Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti, precum 9i consiliile locale ale municipiilor re§edinji de
jude!: constituie anual, 'in cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activit3;ilor
de tineret: Este astfel identificat5 obliga;ia Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti de a aloca anual sume necesare desf39ur3rii activit3;ilor pentru
tineret

2022 este anul european al tineretului, un an in care fiecare autoritate
centra13 sau loca13 din Uniunea European3 trebuie si reevalueze felul in care
prive9te tinerii §i investirea resurselor Tn ace9tia. Bucure9ti este un pol de
atrac;ie pentru tinerii romani, cu toate condiliile necesare pentru a deveni un
hub at ino.va;iei, artei 9i culturii tinere.

)

Conform celor expuse mai sus, este justificat3 nevoia implernent3rii de
proiecte care si stimuleze participarea tinerilor bucure9teni Ia viaji
comunit3;ii. Tinerii trebuie implicaji, atat Tn deciziile legate de cheltuirea
fondurilor publice, precum ;i ’in implement:area proiectelor prim5riei. Prim3ria
trebuie si se apropie de comunitatea tinerilor din Bucure§ti pent:ru a dezvolta
o relajie bazat3 pe ’incredere §i cooperare, sus;inerea voin;ei tinerilor de a-;i
impacta comunitatea 9i crearea spiritului comunitar Tn randul acestora.

Vi propun astfel spre dezbatere Pi aprobare proiectul "Bugetare Participativ3
pentru tineret Bucure9ti", proiect prin care Prim3ria Municipiului Bucure§ti
prin Centrul de Proiecte Educajionale 9i Sportive(PROEDUS) sS ofere o formS
simplificat3 de finalare c3tre ONGuri de 9i pentru tineret, precum §i grupuri



informale de tineri sub forma de micro granturi cu scopul sus[inerii
proiectelor acestora, 'in baza regulamentului de organizare ata9at.

Tinerii bucure9teni vor propune, vor vota 9i vor implement:a proiectele
ca$tig3toare. Orice ONG de §i pentru tineret sau orice grup informal format
din minim 3 tineri va putea propune proiecte conform regulamentului de
organizare 9i pe baza formularului de inscriere ata9at. Proiectele propuse vor
putea fi votate de c5tre toTi tinerii bucure9teni, iar ca;tig3torii votului T§i vor
implement:a proiectele, in colaborare cu Centrul de Proiecte Educajionale 9i
Sportive.

Initiator.
lonut Aruxandei
Consilier General USR

M
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind derularea proiectului „Bugetare Panicipativa de Tineret” de citre Centrul de
Proiecte Educajionale 9i Sportive Bucure§ti - PROEDUS

Ca urmare a Tnregistrarii la Direcjia Cultura, Tnvalamant, Turism a proiectului “ Bugetare
Participativa de Tineret”, initiat de catre domnul consilier CGMB lonu! Aruxandei, Tnregistrat cu nr.
31593/01.04.2022 9i avand Tn vedere prevederile art.136, alin.(3), lit. a) din Ordonan ja de UrgenTa
nr. 57/2019 privind Codul Admlnistrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, potrivit carora
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului le revine
responsabititatea de a analiza 9i Tntocmi rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari,
Direc jia Cultura, Tnvalamant, Turism a procedat la analiza proiectului de hotarare 9i a referatului de
aprobare, raportat la domeniu} siu de activitate 9i a procedat la redactarea prezentului instrument
de motivare.

/

Bugetarea participativa reprezinta un proces prin care cetajenii decid sau contribuie la
luarea deciziei cu privire la destinajia unei parji a resurseior public;e la nivel local.

Implica participarea activi a membrilor comunitatii Tn procesele deliberative cu roI de luare
a deciziei §i Tn implementarea deciziei, pentru asigurarea unei dezvoltari durabile, prin stimularea
formelor de auto-organizare a comunita+ii locale in contexte care sa faca transparent modul de
funcjionare a administratiei locate 9i perfecjionarea formelor de control democratic al institutiilor
publicei

Astfel, ceta+enii/societatea civila stabilesc care sunt prioritatile, promovand proiecte pe care
le considera utile §i oportune pentru Bucure9ti, conform domeniilor de competenta ale
Municipalitatii. in mod concret, bugetarea participativa reprezinta un instrument de dialog facil Tntre
autoritati- 9i comunitate, ce are drept scop modernizarea 9i responsabilizarea administratiei publice
locale

Prin aprobarea unui Regulament privind Bugetarea Participativa' pentru Tineret Tn
Municipiul Bucure9ti urmeaza a fi stabilit cadrul general de organizare 9i desfa9urare Tn bune
condijii a concursului de proiecte, precum 9i de urmarire a implementaFii proiectetor ca9tigatoare

Vor fi declarate eligibile proiectele depuse de catre organizajii neguvernamentale (echipa
de implementare Hind forman din tineri cu varste cuprinse Tntre 14 9i 35 de ani) sau de catre
grupuri informale de tineri (cu cel putin 3 tineri cu varste cuprinse intre 14 9i 35 de ani) care
vizeaza si au ca beneficiari directi tinerii bucure§teni. Prin tanar bucure9tean se intelege orlce
persoana cu varsta cuprinsa Tntre 14 9i 35 ani care are domiciliul pe raza Municipiului Bucure9t1,

Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod p09tal 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



este Tnmatriculat Ia o unitate de Tnva{amant din Bucure9ti sau are angajatorul inregistrat pe raza
Municipiului Bucure9ti.

Bugetul total al apelutut de proiecte, pentru anul 2022, este de 900.000 lei, la care se
adauga 100.000 lei pentru diversele cheltuieli in ceea ce prive9te vizibilitatea, organizarea 9i
derularea apelului.

in cadrut apelului de sustinere a proiectelor vor exista urmatoarele categorii de aplicanji 9i
limite bugetare:

Categorie Aplicant Valoare minima I Valoare
microg rant microgrant

Organiza+ii neguvernamentale 2.500 lei 8.000 lei

r 7.500 lei
3 persoane)

maxima

/

Se Tncurajeaza proiectele care aduc o contdbu Tie reala prin identificarea unei probleme
publice, proiecte care aduc Tn prim plan aspecte legate de viata comunitalii bucure9tene Tn
general. Tematica eligibila pentru acest apel de proiecte vizeaza urmatoarele direcjii rnajore:

n Ecosistem de tineret=
a Recuperare postpandemie;
n Stimularea inser{iei tinerilor pe piaja rnuncii;
n Participarea tinerilor;
a Educatie/ 'Fnvatare;
n Comunitate;
H Mediu
n Angajabilitate

Calendarul apelului buqetare participativa pentru tineret Tn Bucure§ti este:
PERIOAD,

7
ETAP,

1. Publicare apel 9i perioada
Consultari/lamuriri

14 zile

2. Perioada Webinarii 14 zile , in aceea9i perioada cu punctul 1.

3.Perioada lansare apet depunere aplicajii 30 zile

4.Perioada evatuare administrativa proiecte 15 zile

5. solicitari lamuriri/ actualizari file buget 15 zile

6.Informare aplicanji status proiect
(admis/respins)

3 zile

30 zile7.Perioada vot proiecte pe platforma
dedicata

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9taI 050013, sector 5, Bucure gti, Rornania
Tel: 021.305.55.00
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8. Comunicare rezultate vot

9.Perioada contractare/ semnare
docurnentajie implementare

10. Perioada implementare proiecte

2 zile

10 zile

90 de zile, dar nu mai tarziu de 10 decembrie
anul curent al apelul.ui

10 zile, dar nu mai tarziu de 10 decembrie- anul
curent al apelutui

11 . Raportare 9i Tncheiere apel 2022

Proiectele vor fi evaluate in doua etape:

a) printr-o evaluare administrativa preliminara a unei comisii de evaluare care verifica eligibilitatea
cheltuielilor, conformitatea proiectului cu regulile actualului regulament. in aceasta etapa proiectele
vor fi notate cu admis/respins

;

b) o etapa de vot pe site-ul www.pmb.ro in cadrul unei-platforme dedicate.

Astfel, intro prima etapa, proiectele depuse urmeaza a fi evaluate sub aspectul Tndepllnirii
criteriilor de eligibilitate de catre o comisie mixta alcatuita din 5 membrii. Comisia va nota
proiectele cu admis/ respins in vederea publicarii lor pentru selec+ta (votul) finala 9i se va pronunja
asupra aspectelor de legalitate 9i Tntocmire conforma a cererii de susjinere a proiectului.

in a doua etapa, proiectele vor putea fi votate de ceta+enii cu varsta Tntre 14 9i 35 de ani ai
Municipiului Bucure9ti pe o perioada de 30 de zile. Fiecare ceta jean poate vota maximum 5
proiecte. Proiectele cu ceie mai multe voturi vor fi declarate ca9tigatoare Tn limita bugetului aprobat
pentru acest apel. Pentru asigurarea inclusivita+ii, vor fi acordate minimum 3 premii - finan+ari ale
grupurilor informale de elevi.

ca9tigatorii vor implementa proiectele Tn baza unui acord de parteneriat semnat Tntre

PROEDUS 9i O.N.G. sau membrii grupylui informal.

'in motivarea actului administrativ susmentionat este invocata prevederea stipulata Ia Art.3-
„Prin excep Ie de la art.6 alin 1 lit. a) din Regulamentut de Organizare si Functionare al Centrulu1
de Proiecte Educajionale 9i Sportive Bucure9ti- PROEDUS aprobat pnn HCGMB nr.
294/15.07.2020, Programul de „Bugetare Participativa de Tineret" in Municipiul Bucure9ti se va
adresa tinerilor cu varste Tntre 14 §i 35 de ani;” al propunerii de H.C.G.M.B privind derularea
prc)ie('tu lui 11Bugetare Participativd de Tineret” de catre Centrul de Proiecte Educationale 9i
Sportive Bucure9ti – PROEDUS ini+iat de catre domnul Consilier General USR Ic)nut Aruxandel-

J

Fata de cele mai sus expuse, proiectul de hotarare urmeaza a ft adoptat Tn contextul
oportunita iii de fapt 9i conform tHjii cu legislatia generala 9i specifica Tn materie.

Bugetul necesar implementarii programului, „Bugetare Participativi de Tineret” de catre
Centrul de Proiecte Educa+ionale §i Sportive Bucure9ti – PROEDUSI in valoare de 1 -OOO m11

lei se regase9te Tn bugetul PROEDUS aprobat prin HCGMB nr.151/07-03-2022, la art- 20'30-30
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Luand Tn considerare prevederile legate in vigoare:

- Carta Europeana a Autonomiei Locale, transpusa Tn legisla Tia 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 transparenja decizionala Tn administrajia publica, care
stabile9te principiile 9i proceduri Ie ce trebuie urmate de catre autorita Tile publice pentru a asigura
publicitatea 9i consultarea cetajenilor cu privire la proiectele de acte normative.

Prin efectul prevederilor cuprinse Tn art 2 lit. c) din Legea nr. 52/2003 privind transparenTa
decizionala in administrajia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este
consacrat principiut participarii active a cetajenilor la luarea deciziilor administrative 9i Tn procesul
de elaborare a proiectelor de acte normative.

Tinand cont de:

-Prevederi Ie art. 75 din OUG nr. 57/2019 privlnd codul administrativ:

; Art. 75: Principii specifice aplicabile administra}iei publice locale

(1)Administratia publica locala din unitalile administrativ-teritoriale se organizeaza 9i
functioneaza Tn terneiul principiilor generale ale administrajiei publice prevazute la partea I titlul III
si al principiilor generate previzute Tn Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a
autonomiei locale, adoptata Ia Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum 9i a urmatoarelor princlp11
specifice:

a)principiut descentralizarii;
b)principiul autonomiei locale;
c)principiul consultarii cetajenilor Tn solu{ionarea problemelor de interes local deosebit;
d)principiul eligibilitatii autoritalilor administrajiei publice locale;
e)principiul cooperarii;
f)principiul responsabi lita Iii;
g)principiul constrangerii bugetare.

Potrivit dispozitiilor cuprinse Tn art. 129 alin. 7 lit. “a”, “c”, “e” $i “f’ din OUG nr' 57/2019
privind cc.)duI Administrativ1 cu modificarile 9i completarile ulterioare autoritatile administratiei
publice locale asigura1 potrivit competenjetor sale 9i Tn conditiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind educatia, spoftul, sanatatea, tineretul, '-- alte
servicii publice stabilite prin lege”.

J

Conform legii Tinerilor nr. 350/2006, art. 41 lit. c) 9i d), autoritatile statului au obligatia de ?
Tntreprinde activita+i cu scopul sporirii gradului de participare a tinerilor la viata publica !!
in(..,urajarea a(..,estora Tn vederea asurnarii responsabilitatilor individuale sau de grup, precuIT] :1
sprijinirea 9i Tndrumarea tinerilor Tn vederea participarii active a acestora Ia via ta economlca’
edu(_.ajionala 9i culturala a !arii.

Conform legii Tinerilor nr. 350/2006, art. 281 Consiliile judetene 91 Consiliul General ?I

:Luun= F i R Lu 1 : : dBr: F ub:: : + e For: cpT :L r: i) roIsJ :iII ed ::i=1:t :1:til: : : i : IP :I : r tiLeJr:Pp in::t:ea£Tf:FtidceonIIly ;
obligatia (.-/8nsiliului t,eneral al Municipiului Bucure9ti de a atoca anual sume necesare desfa9urar11
activita+ilor pentru tineret.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013. sector 5, Bucure$ti. Romanla
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



Avand Tn vedere cele de mai sus, propunem inijierea unui proiect de hotarare prin care
Consiliul General al Municipiului Bucure9ti sa hotarasca cu privire la aprobarea derularii
proiectului „Bugetare Participativi de Tineret” de catre Centrul de Proiecte Educa+ionale 9i
Sportive Bucure§ti - PROEDUS.

DIRECTIA CULTURA, iNVATAMANT, TURISM CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE 91
SPORTIVE BUCURE§TI - PROEDUS

Director Executiv, Director,

Liliana Maria FEDORCA-TODERIUC Zvetlana lleana PREOTEASA

N“L?
/HP

::9
)

)

Tntocmit, 1 exemplar:

Veronica Ta superIor
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PRIMARIA MUNICIPIULUI
A

Direcjia Cultura, Inva{amant, Turism

BUCURE

;Ij<Al
PKIMAtll/\ M

DIFIECT£(\ nHE

Sewiciul invijimant, Turism
N' h2Dog' 1 1% Ott,lott 1 &. APR. 2022 „A:£i§j£+IIili= I

1 3 APR. 2022

!'T:;t*t=NR.. Ix.og

INTRARE NR.
IE$1RE

Citre, ePfrd-R Of//M/tt
Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB

Direc+ia Asisten@ Tehnica 9i Juridici

’)

Prin prezenta, va transmitem anexat, Proiectul de hotarare privind derularea proiectului

„Bugetare Participativ& de Tineret” de catre Centrul de Proiecte Educa+ionale 9i Sportive
Bucure§ti - PROEDUS, Tnsojit de documentele de motivare, in vederea aducerii ta cuno9tin+a

publica 9i consultarii cetajenilor Tn condi+tile Legii nr.52/21.01.2003, privind transparenja

decizionala Tn adrninistratia publica, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare.

3Fb„J.„ ?a,"
Cu stima,

t

DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana Maria TODERIUC-FEDORCA

Z
§ef Serviciu il t, Turism

Citi @DULU9

Tntocmit
Tanase Veroni lerlor
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