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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului
de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman
Analizând expunerea de motive nr. 3028/14.02.2019 și proiectul de hotărâre înaintate de
domnul primar Lucian Ovidiu Micu, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de
oportunitate și legalitate.
Din punct de vedere al necesității
Administrația locală este orientată către satisfacerea cerințelor cetățenilor și a comunității,
implementarea de măsuri care pot fi luate pentru a promova participarea cetățenească.
Bugetarea participativă este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii
comunităţii se implică direct în formularea deciziilor privind priorităţile de cheltuire a banilor
din bugetul local.
Dreptul cetățenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice face parte din principiile
democratice comune tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, mai mult, la nivel local,
acest drept poate fi exercitat în modul cel mai direct.
Din punct de vedere al oportunității
Bugetarea participativă este un proces concret, prin care cetățenii municipiului Roman sunt
încurajați să identifice proiecte pentru dezvoltarea comunității. Este necesar apoi, ca aceste
proiecte sa fie supuse unui proces de votare, prin care sa se asigure reprezentativitatea
rezultatelor.
După votarea și verificarea proiectelor este firesc, ca acestea să fie implementate la nivelul
Municipiului Roman.
Procesul de bugetare participativă este un proiect orientat către cetățean și are ca obiective
principale:
1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică
locală;
2. Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare
urbană;
3. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor;
4. Îmbunătățirea transparenței administraţiei publice locale;
5. Generarea și stimularea democrației participative.

Din punct de vedere a legalității
Proiectul de hotărâre propus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului
Roman, este justificat și susținut din punct de vedere legal, de prevederile mai multor acte
legislative în vigoare.
-Legea 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, specifică la articolul 2 că: „administraţia publică în unităţile administrativteritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei
locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice
locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes
deosebit”. Conform legii, autoritățile publice locale servesc interesele comunității și ale
cetățenilor pe care îi reprezintă.
-Necesitatea participării cetățenilor la treburile publice este evidențiată de Carta Europeană a
Autonomiei Locale, transpusă în legislația românească prin Legea nr. 199/1997 pentru
ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg .
-Recomandarea 19 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei specifică faptul că
participarea cetățenilor este esența ideii de democrație, iar dialogul dintre aceștia și
reprezentanții lor aleși este esențială pentru existența democrației locale, întrucât consolidează
legitimitatea instituțiilor locale și a acțiunilor întreprinse de către acestea.
Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru
implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman
întrunește condițiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum și cele de legalitate cerute
de Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care recomandăm
adoptarea acestuia.
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