
Consiliul General al Municipiului Bucure§t

HOTARARE
privind derularea proiectului ,,Bugetare Participativa de Tineret" de catreCentrul de Proiecte

Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS

Avand Tn vedere Raportul comun de specialitate al Directiei Cultura, Tnvatamant, Turism si Centrului de Proiecte
Educationale?i Sportive Bucure§ti-PROEDUSnr. .......................... §i Referatul de aprobare al domnului lonut Aruxandei,
consililier general USR,

Vazand avizele comisjilor de specialitate ale Consiliutui General al Municipiului Bucure?ti;

Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 294/15.07.2020 privind
.probarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale

Centrului de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS;

Retinand prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 151/07. 03. 2022 privind aprobarea.
bugetului Municipiului Bucuresti pentru anul 2022;

Tn conformitate cu prevederile cuprinse m:
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ?i completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- Legea educafiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Hotararea Guvernului nr. 877/2018 privind Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030;T
- Legea Tinerilor nr. 350/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), lit. d) si lit. e) ?i art. 139 alin (3) lit. i) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/20.19 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
HOTARA§TE

Art. 1 Se aproba dezvoltarea, organizarea si implementarea de catre Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti
- PROEDUS a Programului de Bugetarea Participativa pentru tineret Tn Municipiul Bucurest'i;
Art. 2 Bugetul necesar implementarii programului, Tn valoare de 1. 000 mil lei se regaseste Tn bugetul PROEDUS aprobat
prin HCGMB nr. 151/07.03.2022, la art. 20.30.30;
Art. 3 Prin exceptie de la art. 6 alin 1 lit a) din regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Proiecte Educationale
si Sportive Bucuresti - PROEDUS, aprobat prin HCGMB nr. 294/15.07.2020, Programul de bugetare participativa pentru
tineret Tn Municipiul Bucuresti se va adresa tinerilor cu varste Tntre 14-35 ani;
Art. 4 Se aproba regulamentul Programului mentionat la art1 (Anexa 1), Tmpreuna cu toate documentele aferente.
Art. 5 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS si directiile din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului General vor duce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucure?ti, Romania; tel. : +4021305 55 00; www. mb. ro



Aceasta hotarare a fost adoptata Tn sedinta

PRE?EDINTE DE ?EDINTA

Bucuresti

Nr.

a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de

Secretar General

al Municipiului Bucure§ti
Georgiana ZAMFIR

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucure§ti, Romania; tel. : +4021305 55 00; www. mb. ro

Pag2



REGULAMENT
APEL PROIECTE

BUGETARE PARTICIPATIVA PENTRU TINERETTN MUNICIPIUL BUCURESTI
RUNDA 1 - 2022

CONDITII GENERALE
Art. l Prezentul apel este o initiativa a Primariei Municipiului Bucuresti si se desfasoara m
conformitate cu dispozitiile cuprinsem H. C. G. M. B nr................ .
Art.2 Prezentul apel de sustinere a proiectelor pe care Tl lanseaza Primaria Capitalei - va fi
implementat de Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS (denumit Tn cele
ce urmeaza PROEDUS), si a fast dezvoltat ca raspuns la solicitarile si nevoile organizatiilor
neguvernamentale sau ale grupurilor informale de tineret la riivel municipal, punand accent pe
activitatile civice si Tn beneficiul comunitatii bucurestene, iar sumele alocate pentru acest apel
sunt inclusem bugetul PROEDUS.
Art.3 Prezentul apel contribuie la Tmbunatatirea participarii civice a tinerilor Tn viata locala
prin mecanisme de bugetare participativa la nivelul Municipiului Bucure?ti.
Art.4 Scopul acestui document este de a reglementa cadrul de organizare §i de desfa§urare Tn
bune condi1;ii a concursului de proiecte, precum §i de urmarire a implementarii proiectelor
ca$tigatoare Tn cadrul programului intitulat Bugetare Participativa pentru Tineretm Municipiul
Bucuresti.

Art. 5 Bugetul total al apelului de proiecte, pentru anul 2022, este de 900. 000 lei, la care se
adauga 100.000 lei pentru diversele cheltuieli Tn ceea ce priveste vizibilitatea, organizarea si
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 neguvernamentale (echipa de
implementare fiind formata din tineri cu varste cuprinse mtre 14 si 35 de ani) sau de. catre grupuri
informate de tineri (cu eel putin 3 tineri cu varste cuprinse Tntre 14 si 35 de ani) care vizeaza si au
ca beneficiari directi tinerii bucuresteni. Prin tanar bucurestean Tntelegem orice persoana cu
varsta cuprinsa mtre 14 si 35 ani care are domiciliul pe raza Municipiului Bucuresti, este
mmatriculat la o unitate de Tnvatamant din Bucuresti sau are angajatorul Tnregistrat pe raza
Municipiului Bucuresti.
Art.7 Se mcurajeaza proiectele care aduc o contributie reala prin identificarea unei probleme
publice, proiecte care aduc Tn prim plan aspecte legate de viata comunitatii bucurestene m
general. Tematica etigbila pentru acest apel de proiecte vizeaza urmatoarele directii majore:

. Ecosistem de Tineret - Tmbunatatirea/extinderea ecosistemutui de tineret din Bucuresti:
Tmbunatatirea/extinderea lucrului cu tinerii, amenajarea spatiilor pentru tirieri si pentru
lucratori de tineret, cresterea numarului de tineri implicatiTn voluntariat.

. Comunitate - mfiintarea/Tntarirea de comunitati de tineri(sau comunitati formate Tn jurul
tinerilor), m cartiere sau bazate pe interese comune, care sa aiba ca scop sustinerea
reciproca, cooperarea, Tmputernicirea tinerilor, implicarea lor Tn viata comunitatii extinse,
obfinerea/Tmbunatatireacompetentelor.

. Recuperare post-pandemie - refacerea/remtregirea grupurilor/comunitatilor de tineri
afectate de distantarea provocata de pandemia COVID-19 (grupurile mentionate trebuie
sa aiba objective comune sau sa aduca un plus de valoare orasului prin existenta lor),

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioada mai mica de un an $i sunt
recunoscuteTn contabilitate ca 6 cheltuiala totala Tn momentul achizitiei si darii Tn funcfiune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2. 500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaza tocmai

pentru faptul ca sunt recunoscute drept cheltuiala totala. /<?^p!('.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari-corporale ce produc beneficii economice in viitor. Aceste;
proprietatea institu^iei, care Ie detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe
utilizate deinstitutia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoar
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei.
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abordarea problemelor de sanatate mintala provocate de pandemic, integrarea tinerilor
vulnerabili afectati de pandemic

. Angajabilitate - informarea/sustinerea tinerilorm cautarea unui loc de munca sau a unei
oportunitati de educatie utite pentru angajare

. Participare - crearea de oportunitati pentru participarea si Tmputernicirea tinerilor Tn
comunitate, atat Tn cartiere, cat si m comunitati tematice, bazat pe interese/abilitati Tn
domenii precum mediu, sanatate, antreprenoriat, arta etc; sustinerea tinerilor Tn
impactarea comunitatii.

. EducatieAnvatare - crearea de oportunitati de Tnvatare non formala pentru tineri, dar si
includerea acestora Tn programele existente

. Sanatate - Tncurajarea sau sprijinirea unui stil de-viata sanatos, cre$terea gradului de
constientizare a factorilorce afecteaza sanatatea tinerilor

. Arta - sustinerea si expunerea catre public a tinerilor artisti din Bucuresti

Art.8 Criteriul de selectie este reprezentat de voturile acordate pe platforma dedicata de pe site-
ul www. mb. ro de catre cetatenii tineri (14-35 ani) ai Bucurestiului. Castigatorii vor implementa
proiectele m baza unui acord de parteneriat semnat Tntre PROEDUS si O. N.G. sau membrii
grupului informal. Votul va fi organizat de catre Directiile de specialitate din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Art. 9 Se considera eligibile pentru acest program organizatiile/ asociatiile/ fundatiile/ federatiile
fara scop lucrativ, mfiintate legal conform O. G. nr. 26, 2000 sau conform Legii 21, 1924 cu
modificarile si completarile ulterioare. Se vor considera valide doar proiectele care au ca
beneficiari direct! tinerii bucuresteni si vormdeplini urmatoarele criterii:
i) sunt organizatii apolitice si neafiliate Tn vreun fel activitatilor de orice natura a partidelor
politice;

ii) potrivit obiectivelor declarate Tn actul constitutiv/ statutul organizatiilor, desfa$oara activitati
Tn beneficiul comunitatii;
iii) organizatiile care sunt independents de guvern si alte autoritati locale, regionale si
nationale1;
Art. 10 Se considera eligibile pentru acest program grupurile informale, formate din eel putin 3
persoanem cadrul prezentului project. Pentru aplicantii minori va semna tutorele legal.
Art. ll Sunt considerate eligibile doar acele proiecte care au ca grup tinta comunitatea
tinerilor bucuresteni.
Art. 12 0 comisie mixta formata din 3 membri va nota proiectele cu admis/ respins Tn vederea
publicarii lor pentru selectia (votul) finala. Comisia se va pronunta asupra aspectelor de
legalitate si Tntocmire conforma a cererii de sustinere a proiectului. Comisia va fi formata din:

a) 2 membrii din cadrul PROEDUS
b) 1 reprezentant desemnat de Primarul General al Municipiului Bucuresti.

1 Prin organizafii independente se Tnfelege ca organiza^iile solicitante nu au primit cu titlu gratuit de la
autorita^ile de stat bun.uri mobile sau imobile $i/ sau nu au mai mult de 25% din membrii Consiliului Director
sau ai Adunarii Generale institutii 51, sau angajafi sau reprezentanti fizici ai acestora.
* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioada mai mica de un an ?i sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiala totala m momentul achizitiei si darii Tn funcfiune. Valoarea ^^?^
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2. 500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaz^^cmai ^p,
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pentru faptul ca sunt recunoscute drept cheltuiala totala. . ^ O'PT^^T <^\
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Aceste(^un1cv^
proprietatea institutiei, care Ie define pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe si
utilizate deinstitufia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei.
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PROIECTE CARE NU POT Fl SUSTINUTE TN CADRUL PREZENTULUI APEL
Art. 13 Sunt declarate neeligibilem cadrul prezeritului apel urmatoarele entitati: persoanele fizice
(neasociate unui grup informal), partidele/ asociatiile/ fundatiile politice sau organizatiile de
tineret ale acestora, partenerii sociali (sindicate si patronate), cooperative distribuitoare de profit,
organizatiile care au litigii, seaflaTnfalimentsau suntTn stare de lichidare oriau conturile blocate
printr-o hotarare judecatoreasca.
Art. 14 Sunt declarate respinse proiectele care Tncurajeaza discriminarea participantilor sau a
grupului tinta, pe considerente de sex, rasa, nationalitate, statut social, convingeri religioase,
orientare sexuala, status medical, etc. ; sau proiectele care impun apartenenta participantilor la o
anumita ideologie. De asemenea, se declara neeligibile proiectele care fac propaganda politica,
religioasa sau entitatilor economice.
Art.15 Sunt declarate respinse proiectele care au ca scop acoperirea cheltuielilor aferente unor
activitati deja implementate de catre organizatia aplicanta, m cadrul altor proiecte sau initiative,
chiar daca corespund obiectivelor prezentei scheme de sustinere.
Art. 16 Sunt declarate respinse proiectele sau costurile care prevad:

. oferirea de burse individuale;

. subventii saufmprumuturi;

. calatorii de studiu;

. taxe pentru participarea la diferite concursuri/ competitii de orice natura;

. abonamente de telefonie/internet/TV;

. achizitionarea de mijloace de transport de orice natura;

. acordarea de ajutoare banesti;

. costuri administrative - chirii pentru sedii proprii, Tncalzire, apa, energie electrica, mtretinere
si reparatii;

. servicii de salubritate;

. articole deja finantate printr-o alta finantare de orice natura;

. servicii de masa sau coffee-break;

. decontarea transportului;

. achizitia de bunuri de inventar si/sau mijloace fixe.
Art. 17 Costurile eligibile din cadrul propunerii de project trebuie sa fie destinate exclusiv
pentru realizarea proiectului, sa fie prevazute Tn proiect, sa urmareasca utilizarea eficienta a
banilor, precum si raportul optim cost-eficienta si sa fie efectuate Tn perioada de
implementare a proiectului. Nu sunt eligibile obiectele de inventar* si mijloacele fixe**

CATEGORII DE PROIECTE, ACTIVITATI Sl COSTURI ELIGIBILE
Art. 18 Cheltuielile ce pot fi acoperite de prezentul apel sunt urmatoarele:

(1) Cheltuieli pentru resurse umane - ex:onorariile formatorilor sau consilierilor, cheltuieli
pentru consultanta, remuneratiile autorilor materialelor promotionale, ale fotografilor,
cameramanilor sau graficienilor. Cheltuielile propuse trebuie sa reflecte anvergura si
complexitatea activitatii depuse, iar acestea trebuie exprimate Tn cuantumuri brute.
Comisia mixta de analiza va putea solicita justificarea unor remuneratii/ onorarii propuse,
cat si de a Ie renegocia, Tn urma sesizarii unor inadvertente Tntre cuantumul acestora si
activitatea depusa.

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioada mai mica de un an $isunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiala totala Tn momentul achizjtiei si darii Tn functiune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2. 500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaza tocr

pentru faptul ca sunt recunoscute drept cheltuiala totala. . //.^
*.* Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunlQ;

proprietatea institutiei, care Ie define pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt ^
utilizate deinstitutia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei.



(2) PROEDUS poate mcheia un contract de consulanta sau de prestare de servicii cu un
responsabil de project desemnat de aplicant. Acest responsabil va fi o persoana fizica care
va participa la implementarea proiectului castigator din cadrul apelului Bugetare
Participativa de Tineret Tn Municipiul Bucuresti. Prin resposnabil de proiect se Tntelege
persoana care ofera informatii si contribuie la implementarea proiectului conform cererii
de project. Pentru a fi eligibila, aceasta cheltuiala va fi cuprinsa Tn formular/ cererea de
project.

(3) Cheltuieli cu prestari de servicii - ex: tiparirea materialelor prpmotionale si a altor
materials necesare initierii, implementarii si evaluarii proiectului; achizitia de bunuri
consumabile; Tnchirierea echipamentelor necesare bunei desfasurari a proiectului;
mchirierea spatiilor necesare desfasurarii proiectului. Aceste cheltuieli trebuie exprimate
Tn cuantumuri brute (cu TVA inclus).

(4) Pot sa constituie cofinantari urmatoarele categorii:
a. Contributii proprii ale organizatiilor aplicante si partenere - ex: punerea la dispozitie

a unorspatii sau bunuri;
b. Sponsorizari sau donatii Tn conditiile legii;
c. Contributii benevole ale unor persoane fizice sau juridice, constand Tn bunuri si/sau

servicii;

d. Diverse.

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

BUGETULALOCATAPELULUI DE PROIECTE Sl TERMENELE
Art.21 PROEDUS ofera pentru prezentul apel de finantare un cunatum total de 900.000 lei.
Suma se va Tmparti Tn cadrul microgranturilor prezentului apel.
Art. 22 In cadrul apelului de sustinere a proiectelor vor exista urmatoarele cate orii de
a licanti si limite bu etare:

Categorie Aplicant

Organizatii neguvernamentale

Grupuri informale (formate din eel putin
3 persoane)

Valoare minima

microgrant
2. 500 lei

1.500 lei

Valoare maxima microgrant

10. 000 lei

10.000 lei

Art. 23 Fiecare entitate eligibila poate primi maximum 3 microgranturi, prin completarea de
cereri distincte de aplicare. Evaluarea acestor cereri se va realiza separat, neexistand vreo
conexiune sau legatura Tntre acestea.
Art. 24 Proiectele vor fi admise pana la epuizarea fondurilor, Tn ordinea descr scatoare a
voturilorobtinute.
Art. 25 Proiectele vor fi evaluate Tn doua etape:

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioada mai mica de un an $i sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiala totala Tn momentul achizifiei si darii Tn funcfiune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaza toa
pentru faptul ca sunt recunoscute drept cheltuiala totals.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea
proprietatea institutiei, care Ie detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe sui
utilizate deinstitufia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei.
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a) printr-o evaluare administrativa preliminara a unei comisii mixte stabilite care verifica
eligibilitatea cheltuielilor, conformitatea proiectului cu regulile actualului regulament.
In aceasta etapa proiectelevor fi notate cu admis/respins
si

b) o etapa de vot pe site-ul www. mb. ro Tn cadrul unei platforme dedicate.
Art.26 Achizitiile resurselor materiale sau contractarea resurselor umane, precum si a serviciilor
necesare implementarii proiectelor castiga,toare, se vor efectua de catre PROEDUS si vor fi livrate
organizatiilor, conform nevoilorconsemnatem necesarul de resurse materiale sau umane pentru
implementare, dupa data semnarii acordului de parteneriat.
Art. 27 In cazut nerespectarii prezentului regulamentsauamregistrariiincorectea unorcheltuieli,

comisia mixta va putea opera modificari asupra bugetelor proiectelor pe care Ie analizeaza
administrativ, pe fondul unor motive de legalitate si/sau fiscal -administrative. Modificarile
vor fi cbmunicate catre persoana de contact prevazuta Tn formularul de aplicare si vor fi
Tntemeiatejuridic si/ sau fiscal-administrativ, Tn functie de caz, cu indicarea cadrului normativ
aplicabil, care face necesara respectiva corectie. Daca aplicantul accepta noul buget, proiectul
va fi transmis sore vot. In cazul Tn care acesta nu este de acord cu noua grila bugetara,
proiectul este declarat neeligibil.

CALENDARUL APELULUI BUGETARE PARTICIPATIVA PENTRU TINERET TN BUCURESTI

apel si perioada

ETAPA
1. Publicare

Consultari/lamuriri
2. Perioada Webinarii

3. Perioada lansare apel depunere aplicatii
4. Perioada evaluare adminsitrativa proiecte
5. Solicitarari lamuriri/ actualizari file buget
6-lnformare aplicanti status project
(admis/respins)
7. Perioada vot proiecte pe platforma
dedicate

8. Comunicare rezultate vot

9. Perioada contractare/ semnare
documentatie implementare
10. Perioada implementare proiecte

11. Raportare si Tncheiere apel 2022

PERIOADA
14zile

Tn aceeasi perioada cu punctul 1.14zile,
30zile
ISzile
ISzile
3zile

30zile

2zile
lOzile

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

Art. 28 Apelut de proiecte se va publica conform calendarului stabilit si publicat pe canalele de
comunicare. Aplicatia se va completa online pe site-ul wwv/. roedus. ro www. roedus. ro la
sectiunea dedicata.

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizafe pentru o perioada mai mica de un an si sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiala totala Tn momentul achizifiei ?i darii Tn functiune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2. 500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaz^t^mai
pentru faptul ca sunt recunoscute drepf cheltuiala totala.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Ace^asi

proprietatea institu^iei, care Ie detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fix^|&nf^v^Y^ , ;'^
utilizate deinstitutia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoa^a TU, '.3rvi
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei.
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Art.29 Beneficiarii apelului pot solicita Tntalniri de consultare/lamurire 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 generate de
prezentare si informare asupra prezentului ape) de proiecte. Webinarele vor avea m medie o
durata de lh30 min si se vor putea derula de doua ori pe saptamana.
Art.31 Dupa expirarea perioadei de depunere a proiectelor, comisia mixta va analiza
administrativ proiectele. Comisia de analiza mixta va putea solicita Tn caz de nevoie completari
sau lamuriri si ulterior va declara proiectele admise/respinse. Comisia de analiza mixta nu va
analiza continutul, obiectivele sau scopul proiectului, ci doarcriteriile administrative.
Art. 32 PROEDUS va transmite un email care va anunta statusul proiectului si perioada de
Tncepere efectiva a votului pe platforma dedicata de pe site-ul www. roedus. ro
Art.33 Proiectele vor putea fi votate de cetatenii cu varsta Tntre 14 si 35 de ani ai Municipiului
Bucuresti pe o perioada de 30 de zile. Fiecare cetatean poate vota maximum 5 proiecte.
Proiectele cu cele mai multe voturi vor fi declarate castigatoare Tn limita bugetului aprobat
pentru acest apel. Pentru asigurarea inclusivitatii, vor fi acordate minimum 3 premii - finantari
ale grupurildr informale de elevi.
Art. 34 PROEDUS va informa aplicantii despre rezultatul voturilor si Ti va invita pe castigatori
la semnarea documentatiilor ce vor permite implementarea proiectelor. Documentatia de
implementare ya cuprinde: acordul de sustinere al proiectului/ acordul de colaborare, copii
dupa certificatul de mregistrare fiscala sau copii dupa cartea de identitate a reprezentantilor
grupului informal, extrase de cont bancar ale titularilor de cont (daca este cazul), modelul de
formular de fedback, listele de prezenta.
Art. 35 Proiectele se vor implementa Tn perioada stipulata Tn calendarul afisat pe site-ut
www. roedus.ro si www. mb. ro .
Art. 36 Beneficiarii vor completa un formular de feedback al proiectului Tn termen de 10 de
zile de la data ultimei activitati din project, dar nu mai tarziu de 10 decembrie 2022.
Art. 36 Prin aplicatie se Tntelege formularul de aplicatie, declaratia de onoare semnata de
reprezentatul legal al organizatiei, documentele de identificare a persoanei si orice alte
justificative. Documentele vor fi completate si trimise prin formularul online catre PROEDUS.
Art.37 Contestatiite nu sunt admise. Criteriul final de castig reprezinta numarul de voturi
primite de catre un project, Tn ordine descrescatoare, Tn limita bugetului alocat pentru apel.
DISPOZITII FINALE Sl STRANZITORII
Art. 38 Proiectele pot fi organizate si implementate si Tn parteneriat cu alte organizatii.
Inscrierea ca partenerm proiectul depus de o alta organizatie, nu-i anuleaza dreptul acestuia
de a depune un project propriu. Aplicantul/ partenerul poate fi remunerat Tn maximum 3
proiecte, indiferent de calitatea acestuia. Daca aceasta prevedere nu este respectata, comisia
mixta va solicita aplicantului si partenerului conformarea cu prezentul regulament. Tn caz
contrar, toate proiectele depuse de acestia vorfi respinse.
Art. 39 Eligibilitatea persoanelor din grupul tinta care participa la activitatile din project se va
dovedi prin semnarea unor liste de prezenta care vor contine numete si prenumele, date de
contact (numar de telefon si adresa de mail), semnatura precum $i alte documente justificative

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioada mai mica de un an si sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiala totala Tn momentul achizifiei si darii Tn functiune. Valoarea

:p'p'^ u,^sindividuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2. 500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaza tc

pentru faptul ca sunt recunoscute drept cheltuiala totala.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea/iffnt cu^'^:.
proprietatea institufiei, care Ie detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe suri^ INVA-'') ANT, <o'
utilizate deinstitufia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea 0' "RISM
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daca este cazul, atasate listei de prezenta a activitatii la care a participat. In cazul Tn care aceeasi
persoana participa la mai multe activitati, aceasta va semna de fiecare data lista participantilor
Art.40 Semnaturile electronice- certificate de un organism Tn acest sens sunt valabile si
recunoscute, conform legistatiei Tn vigoare.
Art.41 PROEDUS, prin personalul propriu/ colaboratori sau voluntari, va putea participa la
activitatile din cadrul proiectului fara a interveni asupra derularii acestora. Prezenta personalului
PROEDUS/ colaboratorilor sau a voluntarilor se va confirma printr-o fisa distincta de prezenta.
Art. 42 Tbate mesajele publice de promovare ale proiectului, identitatea vizuala a PMB, CGMB si
PROEDUS, precum si a prezentului program Bugeta re participativa pentru tineretm Bucuresti, vor
fi prezente pe toate materialele promotionale ale proiectului, pozitionate la vedere. Prin
identitate vizuala se Tntelege sigla oficiala a celor trei entitati si a proiectutui, prezentate Tn acest
ghid de apticare.
Art. 43 Prezentul regulament se poate modifica Tn baza unei Hotarari a consiliului General at
Municipiului Bucuresti pentru continuitatea sa. Toate modificarile si completarile ulterioare vorfi
publicate pe site-ul wv/w. rcedus. ro, www. roedus. ro si pe orice alte canale de promovare.

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioada mai mica de un an si sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiala totala Tn momentul achizitiei $i darii m functiune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2. 500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaza t^Stf^Si

pentru faptul ca sunt recunoscute drept cheltuiala totala.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acesteaf^nt cul-1^ J\^- m
proprietatea institutiei, care Ie detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe surt'R. INV"!!';,c'i«" ' ~?y
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Anexa 1 la Regulamentul cadru Bugetare partidpativS de tineret Tn Bucuresti

Declaratie de onoare

Subsemnatul...........................................,domiciliat In localitatea

judeful........................ strada........................ nr. ........ bl.
......, sc. ........ identificat prin C. I seria ........ nr. .............. eliberat de

la data de ................... in calitate de reprezentant legal al
., declar ca infonnatiile prezente in dosarul de aplica^ie

sunt adecvate si conforme cu toate normele legislative m vigoare.
Cunoscand dispozitiile articolului 326 di Noul Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, declar
pc proprie raspundere ca:
D Toate infonnatiile din acest fonnular imi sunt cunoscute §i nu fac abatere de la legislatia in
vigoare; .

D Aplicatia indeplineste toate conditiile pe care organizatorul le-a prezentat m regiilamentul
de aplicare;
D Orgamza|:ia/ gmpul pe care o/ll reprezint va indeplini toate masurile petttru bima demlare a
proiectului m timpul stabilit pentm fiecare etapa a proiectului. In caz contrar, proiectul fiind
tsuspendat.
D Prezenta propunere de proiect nu a fast si nu este prevazuta intr-un contract de finantare
locals, regionala, nationala sau europeana in aceea§i fonna, program si structura.
D Organizatia/ Gmpul pe care o/il reprezint va investi resursele obtmute m realizare
proiectului, iar bugehil obtinut va fi utilizat confonn grilei bugetare.
Q Nicio activitate prezenta in aceasta propunere de proiect nu va avea scop/ misiune partidica.
D Toate datele cuprinse in prezentul formular sunt autentice si toate sursele de informare au
fost indicate corect §i complet. Certific de asemenea ca nu am utilizat pasaje sau formulari
prezente in alte propuneri de proiect sau care pot fi regasite in orice alte surse.
D In momentul de fata organiza^ia nu este subiect al unei penalitati adnunistrative si nu este
implicatS in ac|:iuni de fi-auda, coruptie sau orice ac^iune ce u pericliteaza integritatea.
D Prin calitatea de reprezentant legal al organiza^iei sunt dispus sa ofer acces liber
responsabililor din cadrul PMB sau oricarei subordonate pentru orice actiune de lamurire,
monitorizare sau evaluare care vizeaza strict proiectul aflat in derulare.
Prin cele declarate ma fac direct responsabil de monitorizarea intemSa proiectului si ma oblig
ca pe parcursul derularii acestuia sa fiu direct responsabil de evenimentele/ activitafile
intrepnnse.
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Anexa 2 - Formular de aplicafie.
Acesta va putea fitranspus de catre PROEDUSmtr-o platforma de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.
-FORMULAR DE APLICATIE-

Numele organizatiei /
Grupului Informal

Numele reprezentantului legal

Telefon Reprezentant Legal

Adresa de corespondenta

Cod Unic de Inregistrafe / CNP
(al reprezentatului desemnat)

Telefon

E-mail corespondenta

Website (daca este cauzl)

Responsabil/ Persoana de
contact

Denumirea proiectului

Perioada propusa pentru
implementare

Categoria pentru care se

aplica

Criteriul de inclusivitate

Apel deschis m perioada

Bugetare Participativa pentru Tineret

Organizatie Neguvernamentala
Grup Informal

Grup format din elevi

A. Descrierea organizatiei aplicante
1. Scurta descriere a organizatiei/ grupului informal

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

^-'"
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Anexa 2 - Formular de aplicatie.
Acesta va putea fi transpus de cStre PROEDUSmtr-o platforma de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

3. Care este echipa de implementare a proiectului ? Va rugam sa oferiti o scurta descriere a
fiecarui membru din echipa.

B. Descrierea propunerii de project
1. Descrieti problema/ provocarea pe care organizatia/ grupul informal dore^te sa o rezolve

prin acest project.

2. Scopul $i obiectivele proiectului

3. Care este relevanfa unui asemenea project (ce plus valoare aduce acesta comunitat'ii)?

4. Descrie^i amplu grupul finta implicat m project Cum se va menfine relafia cu grupul finta
m vederea sustenabilitatii proiectului?

f CUL'TUP; . fTI
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Anexa 2 ̂  Formular de aplicatie.
Acesta va putea fi transpus de catfe PROEDUS Tntr-o platforma de Tnscriere electronics pentru

facilitarea procesului de aplicare.

5. Cum se va asigura balanta de gen m cadrul proiectului? Aveti implicate Tn grupul finta
persoane cu dificultati de adaptare? Daca DA, explicati succint rolul acestora Tn project.

6. Care sunt activitatile planificate pentru project? Va rugam sa Ie descrieti succint.

7. Care sunt rezultatele a$teptate Tn urma realizarii proiectului?

8. Care este impactul proiectului la nivel de comunitate?

9. Care sunt modalitatite prin care asigurafi vizibilitatea si diseminarea evenimentelor din
cadrul proiectului



Anexa 2 - Formular de aplicafie.
Acesta va putea fi transpus de cStre PROEDUS Tntr-o platforma de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

10. Va rugam sa realizafi un scurt rezumat at proiectului.

C. Necesar de resurse umane si materiale pentru implementarea

proiectului

Tip cheltuieli Unitafi Cost Cost
estimat/ total
unitate

Solicitat Contributie Observafii

Proedus proprie

-flip
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Anexa 2 -Formular de aplicatie.
Acesta va putea fi transpus de cStre PROEDUS mtr-o platforma de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

TOTAL

Nota: formularul va fi digitalizat Tn cadrul unei platforme online.
Se vor putea opera modificari minore, dar fara a schimba structura generala a
condifiilor prezentate. ,
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Anexa 3 - Model Formular Feedback Project
Prezentul formular va fi Tncarcat Tntr-o platforma online. Se vor putea opera mici

modificari ale formularului.

Formular Evaluare Project

1. Prezentare generala a rezultatelor:

Care au fast punctele forte ale proiectului, dar cele slabe? Explicati.

Daca este aplicabil, descrieti realizarile care v-au depa, sit asteptarile.

2. Impact:

.. Descrieti impactul proiectului vostru asupra comunitatii/grupului tinta, .
raportat la nevoite. sociale pe care te-ati adresat.

Descrieti competentele (abilitati, cunostinte, atitudini, comportamente).
obtinute de catre membrii echipei. Sunt acestea aliniate cua$teptarile de la
Tnceputul proiectului? Daca nu, explicati.

3. Managementul Proiectului:

Descrieti problemele/dificultatile pe care le-ati intampinat Tn. timpul
implementarii proiectului si ce sotutii ati aplicat

Cum a participat fiecare membru al echipei la activitafile din cadrul
proiectului? Dati exemple concrete.

Ce activitati ati desfasurat pentru a evalua masura Tn care proiectul vostru a
impactat grupul tinta? Cum va masurati succesul?

. Ce rezultate ale proiectului vostru merita sa fie Tmpartasite cu restul
comunitatii? Descrieti activitatile desfasurate pentru diseminarea rezultatelorsi
concluziilor, precum si grupul finta al diseminarii. ^, p^ .,
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Anexa 3 - Model Formular Feedback Project
Prezentul formularva fi Tncarcat Tntr-o platforma online. Se vor putea opera mici

modificari ale formularului.

4. Planuri de viitor si sugestii:

Planuiti sa participati si la runda din 2023 a bugetarii participative pentru
tineret din Munidpiul Bucuresti?

Oferifi sugestii sau orice comentarii care considerati ca vor ajuta Primaria
Municipiului Bucure^ti sa Tmbunatateasca acest program.

Nu v-am ?ntrebat, Tnsa doriti sa ne comunicati.......,



REFERAT DE APROBARE
privind derularea proiectului ,, Bugetare Participativa de Tineret" de catre

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS

Conform legii 350/2006, art, 4, lit. c) si d)/ autorita^ile statului au obligatia
de a ?ntreprinde activitati cu scopul sporirii gradului de participare a tineritor
la viata publica ?i tncurajarea acestora m vederea asumarii responsabilitatitor
individuale sau de grup, precum si sprijinirea si indrumearea tinerilor m
vederea participarii active a acestora la viata economica, educationala si
culturala a tarii.

Conform legii 350/2006, art. 28, Consiliile jude^ene si Consiliut General al
Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale ale municipiilor resedinta de
judet constitute anual, ?n cadrut bugetelor proprii, Fondul destinat activitatilor
de tineret; Esfe astfel identificata obligatia Consiliului General al Municipiului
Bucuresti de a aloca anual sume necesare desfasurarii activitatilor pentru
tineret.

2022 este anul european al tineretului, un an Tn care fiecare autoritate
centrala sau locala din Uniunea Europeana trebuie sa reevalueze felul Tn care
priveste tinerii si investirea resurselor Tn acestia. Bucuresti este un pol de
atractie pentru tinerii romani, cu toate condit:iile necesare peintru a deveni un
hub at inavatiei, artei si culturii tinere.

Conform celor expuse mai sus, este justificata nevoia implementarii de
proiecte care sa stimuleze participarea tinerilor bucuresteni la viat:a
comunitat:ti. Tinerii. trebuie implicati, atat m deciziile legate de cheltuirea
fondurilor publice, precum si m imptementarea proiectelor primariei. Primaria
trebuie sa se apropie de comunitatea tinerilor din Bucuresti pentrua dezvolta
o relate bazata pe mcredere si cooperare, sust:inerea vointei tinerilor de a-si
impacta comunitatea $i crearea spiritului comunitar Tn randul acestora.

Va propun astfel spre dezbatere si aprobare proiectul "Bugetare Participativa
pentru tineret Bucure?ti", project prin care Primaria Municipiului Bucuresti
prin Centrul de Proiecte Educationale ?i Sportive(PROEDUS) sa ofere o forma
simplificata de finatare catre ONGuri de si pentru tineret, precum si grupuri



informale de tineri sub forma de micro granturi cu scopul sus^inerii
proiectetor acestora, Tn baza regulamentului de organizare ata?at.

Tinerii bucurei^teni vor propune, vor vota $i vor implementa proiectele
ca?tigatoare. Orice ONG de ?i pentru tineret sau orice grup informal format
din minim 3 tineri va putea propune proiecte conform regulamentului de
organizare ?i pe baza formularului de inscriere ata?at, Proiectele propuse vor
putea fi votate de catre tot;i tinerii bucure^teni, iar castigatorii votului ?$i vor
implementa proiectele, in colaborare cu Centrul de Proiecte Educat:ionale ?i
Sportive.

Initiator,
lonut Aruxandei
Consilier General USR
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Direcfia Cultura, lnva{amant, Turism
^111

ServjpjuLlnvatsLmant, Turism
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind derularea proiectului ,, Bugetare Participativa de Tineret" de catre Centrul de
Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti -PROEDUS

Ca urmare a Tnregistrarii la Directia Cultura, Tnvatamant, Turism a proiectului "Bugetare
Participativa de Tineret", initiat de catre domnul consilier CGMB lonut Aruxandei, Tnregistrat cu nr.
31593/01. 04. 2022 si nr. 86432/24. 06. 2022, precum si avand Tn vedere prevederile art. 136, alin. (3),
lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, potrivit carora compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Ie revine responsabilitatea de a analiza si Tntocmi rapoartele de
specialitate pentru proiectele de hotarari, Direcfia Cultura, Invatamant, Turism a procedat la
analiza proiectului de hotarare si a referatului de aprobare, raportat la domeniul sau de activitate si
a procedat la redactarea prezentului instrument de motivare. De asemenea la redactarea
prezentului raport de specialitate s-a tinut cont si de propunerile societatii civile transmise m urma
aducerii la cunostinta publica si consultarii cetatenilor Tn conditiile Legii nr. 52/21. 01.2003 privind
transparenta decizionala Tn administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

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

Implica participarea activa a membrilor comunitatii Tn procesele deliberative cu rol de luare
a deciziei si Tn implementarea deciziei, pentru asigurarea unei dezvoltari durabile, prin stimularea
formelor de auto-organizare a comunitatii locale Tn contexte care sa faca transparent modul de
functionare a administratiei locale si perfectionarea formelor de control democratic al institutiilor
publice.

Astfel, cetatenii/societatea civila stabilesc care sunt prioritatile, promovand proiecte pe care
Ie considera utile si oportune pentru Bucuresti, conform domeniilor de competenta ale
Municipatitatii. In mod concret, bugetarea participativa reprezinta un instrument de dialog facil Tntre
autoritati si comunitate, ce are drept scop modernizarea si responsabilizarea administratiei publice
locale.

Prin aprobarea unui Regulament privind Bugetarea Participativa pentru Tineret Tn
Municipiul Bucuresti urmeaza a fi stabilit cadrul general de organizare ?i desfasurare in bune
condifii a concursului de proiecte, precum ?i de urmarire a implementarii proiectelor castigatoare.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po?tal 050013, sector 5, Bucure?ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro
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Vor fi declarate eligibile proiectele depuse de catre organizatii neguvernamentale (echipa
de implementare fiind formata din tineri cu varste cuprinse Tntre 14 si 35 de ani) sau de catre
grupuri informale de tineri (cu eel putin 3 tineri cu varste cuprinse Tntre 14 si 35 de ani) care
vizeaza si au ca beneficiari directi tinerii bucuresteni. Prin tanar bucurestean se Tntelege orice
persoana cu varsta cuprinsa Tntre 14 si 35 ani care are domiciliul pe raza Municipiului Bucuresti,
este Tnmatriculat la o unitate de Tnvatamant din Bucuresti sau are angajatorul Tnregistrat pe raza
Municipiului Bucuresti.

Bugetul total al apelului de proiecte, pentru anul 2022, este de 900. 000 lei, la care se
adauga 100. 000 lei pentru diversele cheltuieli Tn ceea ce priveste vizibilitatea, organizarea si
derularea apelului.

In cadrul apelului de sustinere a proiectelor vor exists urmatoarele categorii de aplicanti si
limite bugetare:

Categorie Aplicant

Organizatii neguvernamentale

Valoare minima Valoare maxima

microgrant microgrant

2.500 lei 10.000 lei

Grupuri informale (formate din eel putin
3 persoane)

1.500 lei 10.000 lei

Se Tncurajeaza proiectele care aduc o contributie reala prin identificarea unei probleme
publice, proiecte care aduc Tn prim plan aspecte legate de viata comunitatii bucurestene Tn
general. Tematica eligibila pentru acest apel de proiecte vizeaza urmatoarele directii majore:

D Ecosistem de Tineret - Tmbunatatirea/extinderea ecosistemului de tineret din
Bucuresti: Tmbunatatirea/extinderea lucrului cu tinerii, amenajarea spatiilor pentru tineri si pentru
lucratori de tineret, cresterea numarului de tineri implicati Tn voluntariat.

D Comunitate - Tnfiintarea/Tntarirea de comunitati de tineri(sau comunitati formate Tn
jurul tinerilor), Tn cartiere sau bazate pe interese comune, care sa aiba ca scop sustinerea
reciproca, cooperarea, Tmputernicirea tinerilor, implicarea lor Tn viata comunitatii extinse,
obtinerea/Tmbunatatirea competentelor.

a Recuperare post-pandemie - refacerea/remtregirea grupurilor/comunitatilor de tineri
afectate de distantarea provocata de pandemia COVID-19 (grupurile mentionate trebuie sa aiba
objective comune sau sa aduca un plus de valoare orasului prin existenta lor), abordarea
problemelor de sanatate mintala provocate de pandemie, integrarea tinerilor vulnerabili afectati de
pandemie

a Angajabilitate - informarea/sustinerea tineritor Tn cautarea unui loc de munca sau a
unei oportunitati de educatie utile pentru angajare

a Participare - crearea de oportunitati pentru participarea si Tmputernicirea tinerilor Tn
comunitate, atat Tn cartiere, cat si 7n comunitati tematice, bazat pe interese/abilitati Tn domenii
precum mediu, sanatate, antreprenoriat, arta etc; sustinerea tinerilorm impactarea comunitatii.

a Educatie/lnvatare - crearea de oportunitati de Tnvatare non formala pentru tineri, dar
si includerea acestora Tn programele existente

a Sanatate - Tncurajarea sau sprijinirea unui stil de viata sanatos, cresterea gradului
de constientizare a factorilor ce afecteaza sanatatea tinerilor

D Arta - sustinerea si expunerea catre public a tinerilor artisti din Bucuresti

Calendarul apelului bugetare participativa pentru tineret Tn Bucuresti este:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucure?ti, Romania
Tel: 021. 305. 55. 00
http://www.pmb. ro



ETAPA

1. Publicare apel si perioada
Consultari/lamuriri

PERIOADA

14 zile

2. Perioada Webinarii 14 zile , Tn aceeasi perioada cu punctul 1.

S. Perioada lansare apel depunere aplicatii 30 zile

4. Perioada evaluare administrativa proiecte 15zile

5. Solicitari lamuriri/ actualizari file buget 15 zile

6-lnformare aplicanti status project
(admis/respins)

7. Perioada vot proiecte pe platforma
dedicate

8. Comunicare rezultate vot

Q. Perioada contractare/semnare

documentatie implementare

10. Perioada implementare proiecte

11. Raportare si Tncheiere apel 2022

3zile

30 zile

2zile

10zile

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

Proiectele vor fi evaluate Tn 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 Tn cadrul unei platforme dedicate.

Astfel, Tntr-o prima etapa, proiectele depuse urmeaza a fi evaluate sub aspectul Tndeplinirii
criteriilor de eligibilitate de catre o comisie mixta alcatuita din 3 membrii. Comisia va nota
proiectete cu admis/ respins Tn vederea publicarii lor pentru selectia (votul) finala si se va pronunta
asupra aspectelor de legalitate si Tntocmire conforma a cererii de sustinere a proiectului.

Tn a doua etapa, proiectele vor putea fi votate de cetatenii cu varsta Tntre 14 si 35 de ani ai
Municipiului Bucuresti pe o perioada de 30 de zile. Fiecare cetatean poate vota maximum 5
proiecte. Proiectele cu cele mai multe voturi vor fi declarate castigatoare In limita bugetului aprobat
pentru acest apel. Pentru asigurarea inclusivitatii, vor fi acordate minimum 3 premii - finantari ale
grupurilor informale de elevi.

Castigatorii vor implementa proiectele Tn baza unui acord de parteneriat semnat Tntre
PROEDUS si O. N. G. sau membrii grupului informal.
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!n-motivarea actului admin'strativ susmentionat este invocata prevederea stipulata la Art. 3.
^rlnrexceptie dela art-6 alin 1. "t^a) din Re9"lamentul de Organizare s i Function a're1 a rc'en'tr'uiui
^/pro^tn.Educat!onale , si _SP°rtive _Bucuresti- PROEDUS' aproba~t"'prin"IHCI GVMBL1^.1

5. 07. 2020, Programul de ,, Bugetare Participativa de Tineret" TnMunicipiul Bucurestise va
adresa tinerilor cu varste Tntre 14 si 35 de ani, " 

al propunerii'de H. C. G:M. B"priv'ind"del ruIare^
proiectului ,, Bugetare Participativa de Tineret" de catre Centrul de Proiecte" Educationale "si
Sportive Bucuresti - PROEDUS initiat de catre domnul Consilier General USR'lonut'Amxandei." '"

_Fata de^cele mai sus expuse, proiectul de hotarare urmeaza a fi adoptat Tn contextul
oportunitatii de fapt si conformitatii cu legislatia generala si specifica Tn materie.

Bugetul necesar implementarii programului, ,, Bugetare Participativa de Tineret" de catre
Central de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, m valoare'de 1~000*'mii
lei se regaseste Tn bugetul PROEDUS aprobat prin HCGMB nr. 151/07. 03. 2022, la art. 20. 30. 30.

Luand Tn considerare prevederile legate Tn vigoare:

^Carta Europeana a Autonomiei Locale, transpusa Tn legislatia romaneasca prin Legea nr.
199/1997; prin care, mca din preambul este subliniat faptul ca "dreptul cetatenilor de a partFcipa la
rezolvarea treburilor publice face parte din principiile democratice comune tuturor statelor membre
ale Consiliului Europei;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia publica, care
stabileste principiile si procedurile ce trebuie urmate de catre autoritatile publice pentru a asigura
publicitatea si consultarea cetatenilor cu privire la proiectele de acte normative.

Prin efectul prevederilor cuprinse Tn art 2 lit. c) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala Tn administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este
consacrat principiul participarii active a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si Tn procesul
de elaborare a proiectelor de acte normative.

Tinand cont de:

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

Art. 75: Principii specifice aplicabile administratiei publice locale

(l)Administratia publica locala din unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si
functioneaza in temeiul principiilor generate ale administratiei publice prevazute la partea I titlul I'll
si al principiilor generate prevazute Tn Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum si a urmatoarelor principii
specifice:

a)principiul descentralizarii;
b)principiul autonomiei locale;
c)principiul consultarii cetatenilor Tn solutionarea problemelor de interes local deosebit;
d)principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale;
e)principiul cooperarii;
f)principiul responsabilitatii;
g)principiul constrangerii bugetare.

Potrivit dispozitiilor cuprinse Tn art. 129 alin. 7 lit. "a", "c", "e" ?i "f din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare autoritatile administratiei
publice locale asigura, potrivit competentelor sale §i Tn conditiile legii, cadrul necesar pentru
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furnizarea serviciilor publice de interes local privind educatia, sportul, sanatatea, tineretul, ... alte
servicii publice stabilite prin lege".

Conform legii Tinerilor nr. 350/2006, art. 4, lit. c) si d), autoritatile statului au obligatia de a
Tntreprinde activitati cu scopul sporirii gradului de participare a tinerilor la viata publica si
Tncurajarea acestora Tn vederea asumarii responsabilitatilor individuale sau de grup, precum si
sprijinirea si Tndrumarea tinerilor Tn vederea participarii active a acestora la viata economica,
educationala si culturala a tarii.

Conform legii Tinerilor nr. 350/2006, art. 28, Consiliile judetene si Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet constituie
anual, Tn cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activitatilor de tineret. Este astfel identificata
obligatia Consiliului General al Municipiului Bucuresti de a aloca anual sume necesare desfasurarii
activitatilor pentru tineret.

Avand Tn vedere cele de mai sus, propunem initierea unui project de hotarare prin care
Consiliul General al Municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la aprobarea derularii
proiectului ,, Bugetare Participativa de Tineret" de catre Centrul de Proiecte Educationale si
Sportive Bucuresti - PROEDUS.

DIRECTIA CULTURA, INVATAMANT, TURISM

Director Executiv,

Lilians Maria F DO ^TB^ERIUC
RECT!A <^\

CULTURE ^
^ 1NVATAMANT, -^^
\$- TURiSM ^

<^OM^y
,/

CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE ?1
SPORTIVE BUCURE?TI - PROEDUS

^ff^ Director,
<?.%,

ff. Z ~" a PRE EASA

^r^

Tntocmit, 1 exemplar:

Veronica Tanase^xpert superior

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucure§ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro


