
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 18.04.2019 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 53/2019 privind aprobarea 
măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare 

participativă la nivelul Municipiului Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 7883 din 17.04.2019 iniţiată de către 

dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate comun nr. 7885 din 17.04.2019  întocmit de către Direcția Juridică și 

Administrație Publică și Direcția Economică; 
 Văzând avizul favorabil nr. __ din 18.04.2019 al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din 
18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 
18.04.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și lit d), alin. 4, lit. 
a) și alin. 6 din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din acelaşi act 

normativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă  modificarea paragrafului 5.3.1 din anexa nr. 1 la H.C.L. 
nr. 53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de 
bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, care va avea următorul 

cuprins:  
 

        „Valoarea bugetului propus, pentru anul bugetar 2019, în cadrul 

procesului de     
         bugetare participativă pentru proiectele selecţionate este de 100.000 lei”. 
 

Art. 2.  Se aprobă  modificarea paragrafului 5.3.2 din anexa nr. 1 la 
H.C.L. nr. 53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru implementarea 



 

procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, care va avea 
următorul cuprins:  

 

„Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în 

suma maximă  de 100.000 lei, inclusiv TVA”. 
 

Art. 3. Se aprobă  modificarea paragrafului 9.2. din anexa nr. 1 la H.C.L. 
nr. 53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de 

bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, care va avea următorul 

cuprins:  
 

        „Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de 

numărul de  
        voturi, până la concurența sumei aprobate de 100.000 lei”. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ  
                 Consilier,                                           Secretarul Municipiului Roman,  
      Ioana Roxana IORGA                                         Gheorghe CARNARIU 
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Emitent: Cabinetul Primarului 
 
Nr. 7883 din 17.04.2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 53/2019 privind 
aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare 

participativă la nivelul Municipiului Roman 
 
Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 53 din 27.02.2019  s-au aprobat 

măsurile pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 

Municipiului Roman. 
Bugetarea participativă este un proces prin care ideile şi iniţiativele cetățenilor se 

pot transforma în realitate. Romașcanii vor fi astfel implicați într-un proces democratic de 
deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din 

bugetul local, își vor asuma un rol de participant activ în definirea și abordarea 

problemelor comunității.  
Proiectele identificate și propuse  de romașcani, validate de autoritatea locală, vor fi 

supuse unui proces de votare pentru asigurarea reprezentativității rezultatelor, apoi 

asumate de Municipiul Roman și implementate.  
Având în vedere posibilitățile limitate la capitolul de cheltuieli din bugetul pentru 

anul 2019 propun valoarea de 100.000 lei pentru desfășurarea procesului de bugetare 

participativă și nu de 200.000 lei cum s-a aprobat inițial.  
 Propunerea de calendar pentru procesul de bugetare participativă organizat de 

Municipiul Roman în cursul anului 2019 este următoarea: 
 19 aprilie 2019 -15 mai 2019 DEPUNEREA DE PROIECTE; 
 16 mai 2019 – 31 mai 2019- perioada în care comisia de evaluare va analiza 

proiectele, va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanților, și 

va asigura introducerea modificărilor necesare în propunerile de proiect, va afișa 

lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetățenilor; 
 03 iunie – 14 iunie 2019 - perioada în care cetățenii sunt invitați să voteze 

propunerile eligibile de proiect; 
 18 iunie 2019 - afișarea rezultatelor. 
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre 

privind modificarea H.C.L. nr. 53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru implementarea 

procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman.                 
 

INIŢIATOR: 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian Ovidiu MICU 

mailto:primaria@primariaroman.ro
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.  53/2019 privind aprobarea 
măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 

Municipiului Roman 
 

 Analizând expunerea de motive nr. 7883/17.04.2019 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 oportunității  

Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 53 din 27.02.2019  s-au aprobat 
măsurile pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 

Municipiului Roman. 
 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. 

Având în vedere posibilitățile limitate la capitolul de cheltuieli din bugetul pentru 

anul 2019 se  propune valoarea de 100.000 lei  și nu de 200.000 lei cum s-a stabilit 
inițial pentru desfășurarea procesului de bugetare participativă.  
         Se impune modificarea paragrafelor 5.3.1, 5.3.2, 9.2. din anexa nr.1- Regulament 
privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Roman, cu menționarea valorii 

de 100.000 lei pentru derularea procesului de bugetare participativă.   
Din punct de vedere a legalității  apreciem că se impune modificarea H.C.L. nr. 

53/2019 printr-un act administrativ de aceeaşi natură cu cel emis de aceeaşi autoritate 

publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local Roman. 
De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil 
 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot. 
 
     Director D.J.A.P.,              Director D.E., 
    C.j. Camelia Rusu                                                   Ciprian Dorin Alexandru                                          


