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Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul
municipiului Orăștie
Procesul de bugetare participativă este o unealtă democratică complexă, transparentă,
având beneficii majore pentru comunitate. Instrument care antrenează participarea reală a
cetățenilor în guvernarea locală referitor la cum se va cheltui o parte bine definită a bugetului
municipiului.
În România, bugetarea participativă dă deja rezultate notabile. Ca de exemplu, ClujNapoca, Oradea, Timișoara, Deva, localități unde există deja bugetare participativă. Rezultatele
fiind vizibile prin proiectele propuse și implementate de către cetățeni.
Prin intermediul bugetării participative, administrația locală a municipiului Orăștie va fi
direct implicată în relația cu comunitatea sa. Totodată, bugetarea participativă va aduce o
modalitate mai eficientă și transparentă a investirii banului public în interesul cetățeanului.
În altă ordine de idei, implementarea bugetării participative în municipiul Orăștie va
deschide un dialog direct cu cetățenii și nevoile lor, va antrena spiritul democratic al membrilor
comunității prin implicarea acestora în actul decizional. În același timp, va reda încrederea
locuitorilor municipiului Orăștie în oamenii politici și în politicile publice ale administrației.
Sloganul proiectului va fi “Împreună pentru Orăștie!”. Astfel comunitatea Orăștiană va putea
implementa proiecte de care au cu adevărat nevoie.
La Orăștie vorbim despre alocarea, în 2021, a 150.000 lei din bugetul Primăriei
Municipiului Orăștie pentru un număr de 5 proiecte-pilot ce vor fi propuse de comunitate. Bani
alocați pentru diverse inițiative propuse și votate de către cetățeni pe o platformă online dedicată.
În funcție de gradul de satisfacție, implicare și mod de implementare, cuantumul va putea fi
modificat de către Consiliul Local prin hotărâre, în urma unei evaluări anuale cu privire la
implementarea proiectului de bugetare participativă.

Regulamentul de Bugetare Participativă include, atat etapele procesului de Bugetare
Participativă, prezentarea si dezvoltarea proiectelor, implementarea, procesul de vot, cât și
domeniile sau tipurile de politici publice, termenii procesului, calendarul, valoare totală, numărul
proiectelor.
Municipiul Orăștie are nevoie de o implicare activă a cetățenilor în dezvoltarea localității,
la fel de mult pe cât are nevoie de transparentizarea actului decizional și încurajarea democrației,
toate acestea fiind posibile prin intermediul bugetării participative. În consecință, vă propunem
spre adoptare proiectul prezentat.
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