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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea 
participativă în anul 2020 

 
 Examinând referatul de aprobare nr. 1.191 din 20.01.2020 înaintat de Primarul 

Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 

măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2020, am constatat că: 
Din punct de vedere al necesității  
Bugetarea participativă reprezintă un instrument inovator pentru promovarea unei democrații 

incluzive și pentru modernizarea și creșterea capacității de răspundere a autorităților locale. 
Prin intermediul procesului de bugetare participativă, locuitorii municipiului contribuie în mod 

direct la procesul decizional cu privire la destinația unei părți a resurselor publice disponibile. 

Din punct de vedere al oportunității  
Membrii comunității au oportunitatea de a delibera, dezbate și influența alocarea bugetului 

municipiului, fiind implicați în definirea priorităților de dezvoltare prin propunerea de proiecte. 
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 
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. 



 
-Proiectul se conformează cerințelor și prevederilor documentate de HG nr. 583/2016 pentru 

aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de 
performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de 

verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a 

indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes 

public. 
 Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea 

participativă în anul 2020 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 îl avizăm favorabil.   
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