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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

 
 Examinând referatul de aprobare nr. 9.601 din 8.02.2021 înaintat de Primarul 
Municipiului Roman – dl. Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 

măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2021, am constatat că:  
Din punct de vedere al necesității  
Bugetarea participativă este un proces prin care ideile şi iniţiativele cetățenilor se pot 

transforma în realitate. Romașcanii vor continua să fie 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. 
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. 
Domeniile avute în vedere în aplicarea conceptului de bugetare participativă sunt: 
1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale; 
2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă; 
3. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.); 
4. Infrastructură socială, culturală, educațională, de sănătate; 
5. Smart City. 
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. 909/2014 privind 
aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice și constituirea Comitetului 

național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației 

publice, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată. 
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 

2020 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.  
 Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea 

participativă în anul 2021 întrunește condițiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum 
și cele de legalitate, motiv pentru care recomandăm adoptarea acestuia.   
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