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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea 
participativă în anul 2021 

 
 

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului 
Roman într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea 

modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune 

asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea 

problemelor comunității din care fac parte. 
 
Proiectele identificate și propuse  de romașcani, validate de autoritatea locală, 

vor fi supuse unui proces de votare online pentru asigurarea reprezentativității 

rezultatelor, apoi asumate de Municipiul Roman și implementate. 
  
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. 
 

 În cadrul campaniei din anul anterior, romașcanii au propus un număr de 4 
proiecte, care au fost validate de comisia de evaluare și supuse apoi votului online, 

etapă la care au participat 272 persoane. Proiectul care a întrunit cel mai mare 
număr de voturi și implementat de Primărie a fost ”Platforme casetate pentru 
colectarea separată a deșeurilor menajere”.  
 
 Valoarea bugetului propus, pentru anul 2021, în cadrul procesului de bugetare 
participativă, pentru proiectele selecţionate este de 200.000 lei. 

 



  
 

 
 
    Procedura de punere în aplicare a conceptului este cuprinsă în Regulament 

privind modul de desfășurare a procesului de bugetare participativă ce constituie 
anexă la proiectul propus. 

 
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea 
participativă în anul 2021 a urmat procedura de consultare publică, în conformitate 

cu Legea nr. 52/2003 R privind transparența decizională în administrația publică, 

documentul fiind publicat pe site-ul Municipiului Roman- www.primăriaroman.ro, 

la rubrica Consultări/ dezbateri publice.  
 
       Prezentul referat, însoțit de proiectul de hotărâre, se va transmite către Direcția 

Economică și Biroul Control, Strategii  și Marketing Instituțional, în vederea 

întocmirii raportului de specialitate.                 
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