
Consiliul General al Municipiului Bucure$ti

HO TARA RE
privind bugetarea participativa la nivelul Municipiului Bucure9ti, Tncepand cu

anul 2021

Avand Tn vedere referatul de aprobare al Primarului General al
Municipiului Bucure9ti nr. 4002/03.06.2021 9i raportul de specialitate al Directiei
Relatia cu ONG Sindicate si Patronate nr. 341/31.05.2021 :

vazand avizul Comisiei economice, buget, finante 9i credite externe nr.
139/29.07.2021, avizul Comisiei de cultura, QUIte si educatie civica, relatii
internationale si relatia cu societatea civila nr. 40/29.07.2021 si avizul Comisiei
juridice 9i de disciplina nr. 292/02.08.2021 din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti;

Luand Tn considerare Carta Europeana a Autonomiei locale, transpusa Tn
legisla jia romaneasca prin Legea nr. 199/1997;

Tinand cont de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr.
121/2021 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucure9ti pe anul
2021

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenja
decizionala Tn administra jia publica, republican;

in temeiul prevederilor art. 75 alin. (1) lit. c), art. 129 alin (2) lit. (b), alin.
(14) 9i art. 139 alin. (3) din Ordonanja de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare;

(
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HO TARA STE:

Art.1 Se aproba implementarea procesului
nivelul Municipiului Bucure9ti, Tncepand cu a

Art.2 Se aproba regulamentul privil
Municipiului Bucure9ti, prevazut Tn

prezenta hotarare.

de bugetare participativa la

la nivelul
integranta din
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Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General
al Municipiului Bucure9ti 9i institujiile publice de interes local ale Municipiului
Bucure9ti vor aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata Tn 9edinja ordinara a Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti din data de 02.08.2021.

PRE§EDINTE DE §EDINTA SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI

Ge
r

Cosmin - Victor Smighelschi

Bucuresti, 02.08.2021
Nr. 244
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CAPITOLULI

CONSIDERATII GENERALE

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

ideile 9i initiativele ceta+enilor Bucure9tiului se transforma Tn proiecte derulate de catre

administratia publica locala pentru rezolvarea unor probleme de interes pentru cornunitatea

locala. Procesul presupune asumarea de catre societatea civila a unui roI de participant activ Tn

definirea 9i abordarea problemelor comunitalii.

CAPITOLUL2

SCOP Sl OBIECTIVE

1.Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general 9i a procedurii pentru

selectionarea proiectelor identificate de ceta+enii Bucure9tiului ca fiind necesare pentru
dezvoltarea orasului.

2.Bugetarea participativa are urmatoarele obiective:

Ajustarea politicilor publice la nevoile 9i a9teptarile cetajenilor, pentru a Tmbunatali

calitatea viejii in Municipiul Bucuresti;

Aprofundarea problemelor cheie ale populajiei pentru identificarea prioritalilor 9i solujiilor

de interventie;

Cre9terea nivelului de dialog dintre cetajeni 9i administrajia publica;

Cre9terea gradului de asumare 9i implicare a cetajenilor Tn programele de dezvoltare ale

Municipiului Bucure9ti;

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

privesc Tntreaga comunitate;

Cre9terea transparen jei activitalii administrajiei publice locale;

Crearea unui instrument prin care cetatenii Municipiului Bucure9ti contribuie in mod direct

la procesul decizional cu privire la destinajia unei parji a bugetului Municipiului Bucure9ti;

Tncurajarea coeziunii cetatenilor;

f
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2.000.000 lei;

2.incepand cu anul bugetar 2022 valoarea bugetului destinat bugetarii participative va fi de

4.000.000 lei;

3.Cuantumul propus poate suferi modificari Tn funcjie de decizia Consiliului General al Municipiului

Bucuresti la aprobarea bugetului sau la rectificarea bugetara;

4.Fiecare propunere de proiect ar trebui sa aiba un cost total de cel mult 500.000 lei inclusiv
T.V.A

5.Anual, in urma derularii procesului de bugetare participativa, proiectele selectate vor fi

cuprinse in bugetul de venituri 9i cheltuieli al Municipiului Bucure9ti pentru acel exercitiu

bugetar 9i implementate prin grija directiilor de specialitate din cadrul P.M.B./Institutiilor

subordonate C.G.M.B. ;

6.Ulterior, daca este cazul, in funcjie de specificul fiecarui proiect, aparatul de specialitate al

Primarului General/Institutiile subordonate C.G.M.B., vor 'inainta Consiliului General al
I

Municipiului Bucure9ti, proiectul de hotarare Tn vederea aprobarii investijiei 9i vor desfa9ura q :e

procedurile tehnico-administrative de avizare 9i realizare a investi+iilor.

CAPITOLUL 4

LIMITE DE COMPETENTE/ DOMENII DE APLICARE

1.Bugetarea participativa se desfa9oara Tn limitele domeniilor de competenta ale Primariei

Municipiului Bucure§ti Pi Institutiilor subordonate C.G.M.B.;

2. Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze Tntr-unul din urmatoarele domenii, pentru

obiective care sunt in administrarea Municipiului Bucure9ti:

a. Mobilitate, accesibilitate 9i siguranja circulajBei (amenajare de trotuare, zone
pietonale, fluidizarea traficutui, crearea de infrastructuri pentru siguran}a ru+ a,

cre9terea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitali, propuneri de zone

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

b. Amenajare de spa Iii verzi 9i locuri de joaca (amenajarea, repararea, renovarea,

Tnfiintarea acestora, Tntretinerea, etc.);

c. Amenajare spatii publice (zone pietonale, pia{ete, etc – amenajare, Tnfiintare,

repa rare) ;

d. Digitalizare (proiecteIT/SmartCity menite sa creasca gradul d

in scopul Tmbunata+irii calitalii viejii in municipiul Bucu

mai dinamic al ora9ului);
reabilitare sau restaurare a unor monumente

a unor ansambluri monument istoric aflate Tn do

utilizare a3

e9ti, dar 9i al

istorice sau a

meniul puP fC
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sau privat al Municipiului Bucure9ti;

f. Protec ga mediului/animalelor;

g. Sport.

3.in cazul Tn care propunerea de proiect poate fi Tncadrata Tn mai multe domenii, ini(iatorul

trebuie sa opteze pentru domeniul pe care TI considera cel mai potrivit/relevant.

4.Proiectul trebuie sa fie sau sa poata fi asimilat unei ac+iuni/activita+i aflate Tn aria de

competenla a P.M.B./Institutii subordonate C.G.M.B. sau unei investitii aflate Tn competenja

P.M.B./Institujiilor subordonate C.G.M.B. 9i sa vizeze un bun administrat de Municipiul
Bucuresti .

CAPITOLUL 5

PARTICIPANTII Sl INFORMAREA ACESTORA

( 1.Pot participa la procesul de bugetare participativa toli cetatenii care locuiesc, lucreaza

sau studiaza Tn Municipiul Bucure§ti §i au varsta de minim 18 ani.

2.Sunt Tncurajate proiectele propuse de grupuri de cetajeni, rezultate Tn urma unui proces

de consultare cu cetatenii din zona Tn care urmeaza sa fie implementat proiectul respectiv.

3.De asemenea pot Tnainta propuneri de proiecte organizatiile neguvernamentale care au

sediul social/filiala Tn Municipiul Bucure§ti sau care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea

unor probleme ale Bucure9tiului, chiar daca nu au sediul/filiala Tn Municipiul Bucure9ti;

4.Cetajenii, grupurile de ceta+eni, organizatiile neguvernamentale sunt Tncurajate sa

organizeze consultari in comunitatile pentru care doresc sa propuna proiecte pentru a

identifica nevoile prioritare gi pentru a pregati propunerile de proiecte;

5.Persoanele fizice care trimit propuneri de proiect/voteaza proiecte, grupurile de cetateni

(prin delegat) 9i organizatiile neguvernamentale care initiaza proiecte, sunt de acord cu

termenii 9i condijiile Tn care functioneaza secjiunea dedicata bugetarii participative de pe

site-ul Primariei Municipiului Bucure9ti;

6.Pentru a putea depune proiecte toli cetajenii interesati , grupurile de cetajeni, organizatiile

neguvernamentale trebuie sa T§i creeze un cont de utilizator; totodata pentru a participa la
vot toti cetatenii interesati trebuie sa Tsi creeze un cont de utilizator la sectiunea

antementionata;

7.Cetajenii/ grupurile de

ca respecta condi+iile

reg u lament;

I

pe proprie raspundere faptul

9i punctul 5 din prezentul

8. Primaria pentru informar



corespunzator a comunitalii despre bugetarea participativa 9i va avea ca obiectiv general

implicarea activi a cetajenilor, grupurilor de ceta+eni precum 9i a asocia+iilor legal
constituite Tn implementarea efectiva a proiectului.

CAPITOLUL 6

MODALITATEA DE iNSCRIERE A PROIECTELOR

1.Fiecare cetajean/ grup de cetajeni/ O.N.G. se Tnregistreaza pe sectiunea de pe site-ul

P.M.B. dedicata bugetarii participative;

2.Fiecare cetajean/grup de cetajeni sau O.N.G. poate formula una sau mai multe propuneri

de proiecte (cate un proiect pentru fiecare domeniu stabilit la capitolul 4). Valoarea maxima

a bugetului estimat pentu fiemre proiect este de 500.000 lei inclusiv T.V.A. ;

3.De regula, proiectele se depun prin platforma on-line (site - P.M.B);

4.Inijiatorul va completa urmatoarea Fi9a de proiect;
(

Fi§a de proiect
1. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Titlul proiectului:

sa fie concis gi sa se refere preferabil
la un anumit rezultat cheie al

proiectului.

1.1

Domeniul in care se Tnscrie

proiectul :

Specificaji domeniul Tn care se

Tnscrie proiectul.

1.2

Localizarea proiectului/zona din
Bucuresti/Sectorul :

Prin adresa, harta, zonare. Se pot

Tncarca harji google, poze, etc.

(platforma va stabili fiabilitatea

formatc <ate)
$

1.3
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Consultarea comunita Iii: Descrietl

cum au fost implica{i membrii
1.4.

comunitatii Tn identificarea ideii de

proiect

Durata proiectului:

Estimaji durata de implementare a

proiectului.

Beneficiarii proiectului:

Specificaji beneficiarii proiectului.

a

Persoana fizici: Nume, Prenume,

data na9terii, domiciliul/re§edinja.

1.5

1.6

f
Denumire gmp cetijeni ( aqa cum

se autoidentifica grupul dvs., )

1.7 \ Nume, Prenume persoana delegata
sa reprezinte grupul de cetajeni.

Denumire ONG

Nume, Prenume reprezentant legal
al ONG

(

\

1.8
Datele de contact ale inijiatorului :

telefon, e-mail.

Modul in care dori}i sa vi implica}i

in proiect, in calitatea dvs. de
initiator – daca este cazul.

1.9

m
I J
I
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a)Formularea problemei locale pe

care proiectul T9i propune sa o

solutioneze.

Acjiu nile necesare pentru
implementarea proiectului:

Descrieji acjiunite pe care le
consideraji necesare Tn scopul

implementarii proiectu lui de catre

Municipalitate

a)Acjiunea 1 . .

b)Acjiunea 2 . .

c)Acjiunea 3. .

III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

11.2

(

I

Costul total al proiectului:

Estima li valoarea totala

proiectului.
III.1

Important: Suma maxima /proiect

nu poate depasi 500.000 lei inclusiv

TV A

a

5.Toate propunerile trimise se introduc Tn Lista generala de propuneri 9i sunt filtrate,

analizate 9i fuzionate (in cazul Tn care sunt complementare) de catre Comisia de evaluare

a proiectelor , care va elabora Lista cu proiectele eligibile. r

6.Pe toata perioada derularii procesului de bugetare participativa, Direcga Relajia cu O.N.G., Sindic{

9i Patronate va aoorda oonsuttan@ cu privire Ia k)losirea platformei web 9i a formulahi propunerilor de

proie(i oricarei persoane interesate, la sediul P.M.B., din NuI Regina Elisabeta nr.47, sector 5,

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

Noh: Persoanele ure nu au aoces Ia internet pot depune propunerile de proiect la Registratura

Primariei Municipiului Bucure9ti, din BxJul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, respectand cerinjele din

fi§a de proiect. Amstea vor fi transmise cu priorttate de catre Directia Relatii Publice 9i Informare, catre

gi Patronate, care va efectua demersurile Tn vederea Tnararii

dedimta bugetarii participative.

\\



CAPITOLUL 7

CRITERll DE ELIGIBILITATE A PROIECTELOR

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

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

prezentului regulament sau a altor prevederi legale Tn vigoare 9i sa Tndeplineasca

urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie de interes local 9i sa nu realizeze activitati cu scop comercial, publicitar,

de natura politica, religioasa sau etnica;

b) sa fie sau sa poata fi asimilate unei investitii aflate in competenja Muncipiului

Bucure9ti 9i care vizeaza un bun administrat de Municipalitate sau sa se refere la actiuni

sau activitali aflate Tn competenja Municipiului Bucure9ti;

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

d) sa nu genereze cheltuieli de functionare semnificative dupa implementare

(intretinere, plata unor drepturi de autor,etc.);

e) sa respecte fi§a de proiect;

f) sa fie delimitate zonal;

g) sa se Tncadreze Tn bugetul maxim alocat unui proiect;

h) sa se Tncadreze Tn domeniile prevazute Tn prezentul Regulament.

2.Validarea proiectelor Tn cadrul procesului de bugetare participativa va fi realizata de catre
Comisia de evaluare

Nota : Propunerile care nu respecta fi9a de proiect, cele care nu intra in aria de competen@ a

Municipiului Bucure9ti, cele care contravin prezentului Regulament sau a altor prevederi legale

in vigoare, nu vor putea participa la procesul de bugetare participativa. Primaria Municipiului

Bucure9ti T9i rezerva dreptul de a nu publica pe secjiune, propunerile care nu sunt completate

conform fi9ei de proiect.

Propunerile care respecti fi9a de proiect §i intra in aria de competenja a Primariilor de

Sector nu vor putea
urmand a fi

Comisiei.

(
(

I

CAPITOLUL 8

ETAPELE BUGETARII PARTICIPATIVE

a

1.Bugetarea participativa organizata de Primaria Municipiului Bucure9ti va cup
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etape:

a) Tnscrierea participantilor: Tnregistrarea se realizeaza pe platforma online;

b) Depunerea proiectelor de catre cetateni/grupuri de ceta+eni/O.N.G.-uri/ pe platforma online:

termen - 30 de zile;

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

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

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

Fiecare cetaten/grup de cetateni/O.N.G. al carei proiect a fost declarat neeligibil poate sa

primeasca, la cerere, un raspuns scris cuprinzand motivele pentru care propunerea a fost

declarata neeligibila;

d) Afi9area listei de proiecte eligibile/neeligibile: termen - 1 zi lucritoare de la data incheierii

procedurii de evaluare a proiectelor;

e) Votul - toate proiectele declarate eligibile urmeaza sa fie supuse votului cetatenilor; fiecaref
ceta+ean poate vota online un singur proiect (indiferent de domeniu) – termen 15 zile ; (

f) Validarea votului: termen - 1 zi lucritoare de la data incheierii procedurii de vot;

g) Anuntarea proiectelor ca9tigatoare – 1 zi lucritoare de la data validirii votului;

h) Implementarea proiectelor de catre Municipalitate – incepand cu anul 2021

2.Calendarul de participare detaliat va fi publicat pe site – ul Primariei Municipiului Bucure§ti,

la secjiunea dedicata bugetarii participative.

CAPITOLUL 9

COMISIA DE EVALUARE r
(

1.Evaluarea eligibilitalii, analtza tehnica 9i legala a proiectelor se va face de catre Comisia

de evaluare constituia Tn acest scop;

2.Din Comisia de evaluare vor face parte reprezentan li cu putere de decizie din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului General/Institutiilor subordonate C.G.M.B.,

reprezentanti ai Consiliului General, precum 9i reprezentanji ai societalii civile cu expertiza

de cel pujin 3 (trei) ani in desfa9urarea programelor de implicare civica propu9i de Primarul

de specialitate al Primarului General/Institujiitor

Dispozi jie de Primar;

General al Municipiului Bucuresti

10
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c) 3 (trei) reprezentanti ai O.N.G.-urilor, desemnati prin Dispozijie de Primar;

d) Secretariatul Com is ie i va fi asigurat de Direcjia Relajia cu O.N.G., Sindicate 9i
Patronate .

3.Comisia de evaluare are urmatoarele atributii:

a) Verifica eligibilitatea, fezabilitatea 9i legalitatea proiectelor depuse Tn cadrul

bugetarii participative;

b) in funcjie de specificul fiecarui proiect, poate solicita puncte de vedere direcjiilor de

specialitate din cadrul P.M.B, Institutiilor subordontate C.G.M.B;

c) Unde este posibil 9i oportun, initiaza discutii cu promotorii 9i sprijina fuzionarea

ideilor convergente sau a proiectelor care se suprapun. in situa{ia in care doua

sau mai multe proiecte fuzioneaza, promotorii sunt invitati sa Tncarce pe platforma

noua propunere de proiect;

d) Unde este posibil 9i oportun, propune promotorilor optimizarea proiectelor Tn scopul

Tmbunata+irii acestora din punct de vedere tehnic 9i totodata T9i rezerva dreptul de a

estima mai eficient costurile;

e) in cazul in care considera necesar, poate invita inijiatorul pentru informajii

suplimentare Tn ceea ce priveste proiectul propus;

f) Respingerea unui proiect de catre comisie se va motiva Tn scris, iar motivarea va

fi facuta publica Tn sectiunea P.M.B., in cadrul Listei proiectelor respinse;

g) Tnainteaza Secretariatului tehnic lista proiectelor respinse 9i lista cu proiecte

eligibile, in vederea postarii acestora pe site-ul P.M.B., la secjiunea dedicata

bugetarii participative;
h) in urma finalizarii procesului de vot, desemneaza direcjiile de specialitate din cadrul

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

declarate ca9tigatoare .

f

(

I

CAPITOLULI O

ANALIZA TEHNICA/ JURIDICA

1.Analiza tehnica 9i juridica a propunerilor este realizata Tn cadrul Comisiei de evaluare care

verifica conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament 9i cu alte

reglementari legale in vigoare, Mh–$Militatea tehnica;

2.Proiectele care contravin pr/geM;We\I vigoare nu vor fi inclu

bugetare participativa 9i nu #ff( FM$ b s4cjiunea dedicata proce
participativa ;

se in procesul de
suI

\')



CAPITOLUL 11

IMPLEMENTAREA Sl MONITORIZAREA PROIECTELOR

1.Proiectele selectate vor fi incluse Tn bugetul de venituri 9i cheltuieli al Municipiului

Bucure9ti Bucure9ti 9i implementate prin grija aparatului de specialitate al Primarului

General/Institutiilor subordonate C.G.M.B. ;

2. Similitudinea conjinutului sau proximitatea geografica poate duce la integrarea diferitelor

propuneri 'intr-un singur proiect;

3. Propunerile care Tndeplinesc conditiile de eligibilitate pot suferi ajustari tehnice 9i in viitor,

daca este necesar. Ajustarile se fac de catre directiile de specialitate din cadrul

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

4.Inijiatorul proiectului va fi angrenat ca observator Tn procesul de implementare}
proiectului respectiv, daca dore9te;

5.Durata maxima de implementare pentru proiectele declarate ca9tigatoare este de cel mutt

24 de luni;

6.Monitorizarea proiectelor se va face de catre Directia Relatia cu O.N.G., Sindicate si

Patronate 9i de persoane desemnate de catre Primarul General;

7.Direcjia Relajia cu O.N.G., Sindicate 9i Patronate va solicita raportari trimestriale privind

stadiul evolutiei proiectelor, directiilor de specialitate din cadrul P.M.B./Institutiilor

subordonate C.G.M.B., responsabile de implementarea proiectelor (conform dispozitiei

comisiei de evaluare) 9i Ie va prezenta spre 9tiin R Primarului General 9i promotorilor;

8.Rapoartele periodice de monitorizare a evolutiei proiectelor vor fi publice;

9.Proiectele vor fi etichetate cu logoul "NOUL BUCURE§Tl". i

CAPITOLULI 2

PRECIZARI JURIDICE

1.Toate propunerile 9i documentele aferente depuse devin proprietatea Municipiului
Bucuresti ;

pe site -ul P.M.B.,

bugetarii participative sau colectata de catre Primaria Municipiului Bucure§ti

platforma este supusa Politicii de Confidentialitate ai carei termeni sunt

condi+iile de func+ionare a platformei;

,12
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3.Platforma stocheaza informa+ii cu caracter personal (provenite din conturile prin care

persoanele se autentifica pentru a avea acces la aceasta);

4.Prin Tnregistrarea Tn vederea utilizarii platformei 9i furnizarea datelor cu caracter personal,

persoanele care se autentifica pe platforma 9i-au exprimat acordul Tn mod explicit 9i fara echivoc

ca platforma sa foloseasca datele acestora cu caracter personal;

5.Platforma asigura pastrarea confiden+ialita+ii datelor cu caracter personal furnizate pentru

acces 9i/sau pentru utilizarea acesteia. Aceasta obligajie nu se aplica Tn cazul oricarei informajii

dezvaluite de utilizatori catre teRi;

6.Platforma prelucreaza datele cu caracter personal §i informatiile detinute/transmise de catre

persoanele care se autentifica cu buna credinta, asigurand respectarea dreptului Ia viaja privata

9i a legislatiei Tn vigoare;

7.Platforma nu T9i asuma raspunderea pentru exactitatea 9i corectitudinea datelor furnizate de

catre utilizatori;

8.Orice Tncercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisa, fiind

considerata o tentativa de frauda 9i va fi sanc+ionata prin lege contraven+ional sau penal, dupa
caz

(
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