
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                      PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                 AVIZEAZĂ    
S.T. 184/12.03.2019                                                                                   pentru legalitate                                
                                                                    Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                            Demirel Spiridon                               
         

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București” 

   
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1656/12.03.2019 întocmit de Direcţia 
Generală Investiţii;  
 Ţinând cont de Expunerea de motive a d-nei consilier local Georgeta Mitran; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;  
 În conformitate cu prevederile: 
- Art. 5 alin. (3), art. 18 și art. 20 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. d) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
      

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al 
Municipiului București”, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2019. 
 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 1.200.000 lei, din bugetul local al Sectorului 6, 
pentru proiectele selectate în cadrul proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al 
Municipiului București”. Suma alocată va fi distribuită pentru un număr de 6 proiecte/an, cu o 
valoare de maximum 200.000 de lei/proiect. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind modul de derulare a proiectului cu titlul 
„Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”, conform Anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă „Formularul propunere de proiect” conform Anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă componența Comisiei de evaluare a proiectelor, care va analiza 
impactul, viabilitatea, eligibilitatea proiectelor din punct de vedere tehnic, juridic și financiar, 
conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Comunicare și Relații Publice și 
membrii Comisiei de evaluare desemnați la Art. 5. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 

                                                                                                                                                   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ                          
                                                                                                                     pentru legalitate 
                                                                                                               Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                            
        
          Demirel Spiridon                                
 
 
Nr.:  
Data:  



  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Sectorul 6 al Municipiului București demarează proiectul intitulat „Bugetare participativă 
în Sectorul 6 al Municipiului București”, având ca obiectiv principal identificarea unor proiecte 
de interes public local, care să fie inițiate de persoanele care lucrează, studiază sau au 
domiciliul/reședința pe raza Sectorului 6 și au vârsta de minimum 18 ani.  Proiectul reprezintă o 
prioritate pe care autoritatea locală a Sectorului 6 și-a propus a o realiza, în contextul asumării de 
către cetățeni a rolului de participanți activi în abordarea problemelor Sectorului 6. Bugetarea 
Participativă este un proces prin care ideile şi iniţiativele comunităţii se manifestă şi se transformă 
în realitate, fiind un instrument de management deschis, incluziv şi transparent, care permite 
membrilor comunităţii să participe direct în formularea proiectelor. Campania își propune 
implicarea cetățenilor Sectorului 6 într-un proces democratic pentru stabilirea modalității optime 
de cheltuire a unei părți din bugetul local.   

La nivel european, populația dorește să fie din ce în ce mai implicată în deciziile referitoare 
la gestionarea resurselor comunității locale. Nevoia majoră identificată la nivelul Sectorului 6, 
respectiv întărirea spiritului civic al autorității publice locale, derivă din nevoile și așteptările 
majore ale cetățenilor de a consolida dialogul și colaborarea dintre părțile interesate și 
administrația publică locală. Prin  intermediul acestei inițiative, s-ar dovedi deschidere către 
nevoile cetățenilor și s-ar demonstra implicarea pentru necesitățile și dorințele cetățenilor, 
permițând locuitorilor să hotărască cum se vor cheltui o parte din bani.  

Bugetarea participativă este un mecanism care permite cetăţenilor să fie informaţi şi 
consultaţi cu privire la administrarea unei părţi a bugetului Sectorului 6, asigurându-se  
transparența în procesul decizional. Cetățenii stabilesc ei înşişi care sunt priorităţile de investiții,  
promovând proiecte pe care ei le consideră utile și oportune pentru  Sectorul 6. Concret, bugetarea 
participativă reprezintă un instrument de dialog extrem de facil între autorități și cetățeni, ce are 
ca scop modernizarea și responsabilizarea administrației locale, presupune alocarea unui procent 
din bugetul sectorului pentru finanţarea unor proiecte de interes local, a căror fezabilitate este 
verificată de Comisia de evaluare, iar selecția proiectelor câștigătoare care se vor implementa în 

final, se efectuează prin vot de către cetăţeni, la secțiunea de pe site-ul Primăriei Sectorului 6 
dedicată campaniei. 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Investiţii nr. 

1656/12.03.2019, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi cele ale art. 81 alin. (2) 

lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, prezentul 

proiect de hotărâre.  

 

 
 

                                                                                  CONSILIER  LOCAL, 

  

                                                                                  Georgeta Mitran 
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DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII 

Nr. 1656/12.03.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Sectorul 6 al Municipiului București consideră oportună demararea unei campanii dedicată 

cetățenilor, sub denumirea „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”, având ca obiectiv 

principal identificarea unor proiecte de interes public local, care să fie inițiate de persoanele care muncesc, 

studiază sau au domiciliul/reședința pe raza Sectorului 6 și care ar putea fi asumate și implementate prin grija 

conducerii executive a  Primăriei Sectorului 6. 

Necesitatea și oportunitatea aprobării unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare 

participativă la nivelul Sectorului 6 derivă din dorința cetățenilor de a se implica într-un proces democratic 

de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local.  

Bugetarea Participativă este un proces prin care ideile şi iniţiativele comunităţii se manifestă şi se transformă 

în realitate, fiind un instrument de management deschis, incluziv şi extrem de facil între autorități și cetățeni, 

ce are ca scop modernizarea și responsabilizarea administrației locale. Prin bugetarea participativă, cetățenii 

pot propune proiecte de interes comunitar care să primească finanțare din fonduri publice.   

Obiectivele generale ale autorității publice locale ale Sectorului 6 vizează realizarea, în condiţii de 

eficienţă şi eficacitate maximă, a unor servicii publice de bună calitate, astfel cum sunt prezentate și în Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În 

conformitate cu prevederile Art. 3 din actul normativ mai sus invocat, raportate la dispoziţiile  Art. 121 din 

Constituţia României, misiunea principală a autorității publice locale rezidă în soluţionarea şi gestionarea, 

treburilor publice în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care le reprezintă. În acest context normativ, 

acţiunile administraţiei publice locale sunt axate în principal pe satisfacerea interesului public, care implică 

garantarea şi respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. 
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Conform Strategiei locale de dezvoltare durabilă a Sectorului 6 București, unul din obiectivele 

specifice prevăzute este reprezentat de „crearea unei infrastructuri care să permită apropierea de cetățean, o 

administrație publică accesibilă și transparentă și înlesnirea accesului cetățenilor la serviciile publice.” Având 

în vedere că administrația publică a Sectorului 6 își propune să întărească managementul participativ, de 

implicare a cetățenilor în procesele de luare a deciziilor și de creștere a activismului public,  prin această 

campanie se dorește sporirea capacității cetățenilor de a participa la actul decizional. Scopul inițiativei este 

de a crea o administrație publică locală care să permită aproprierea de cetățean în vederea oferirii unor servicii 

cât mai eficiente și de calitate. Bugetarea participativă este un exercițiu democratic complex, cu beneficii 

majore pentru comunitate, deoarece se valorifică oportunitățile și se rezolvă problemele, pentru a îmbunătăți 

standardele de viață în cadrul Sectorul 6. 

  În acest sens,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 derularea proiectului 

„Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 

2019 cât și a Regulamentului privind modul de derulare a proiectului, în care sunt stipulate: condițiile de 

eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească proiectele și participanții, scopul proiectului, domeniile de 

aplicare, modalitatea de înscriere, de evaluare și selecție a proiectelor, votarea și implementarea proiectelor, 

pregătirea ciclului următor, precum și precizări juridice privind utilizarea platformei dedicate bugetării 

participative. Bugetul propus pentru cele 6  proiecte prioritare inițiate de către cetățeni este de 1.200.000 lei. 

În contextul celor menționate mai sus, luând în considerare întătirea spiritului civic și participării 

cetățenilor în mod activ la activități de îmbunătățire a calității vieții, în vederea diversificării portofoliului de 

idei de proiecte, ținând cont atât de misiunile ce revin spre îndeplinire Sectorului 6 al Municipiului București 

ca autoritate a administraţiei publice locale cât şi de deschiderea pe care instituţia o are faţă de societatea 

civilă, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR GENERAL  

IULIAN GHEORGHE 

  


