
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU

nr. gl8
DECIZIf.

oQ un;e eo t+

Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind bugetul
civil in municipiul Chi;indu

findnd cont de prevederile art. 9 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administralia publicd locald ;i art. 6 al Legii nr. 136 din 17.06.2016 privind
statutul municipiului Chi g indu, Consiliul municip al Chi gin6u DECIDE :

l. Se aprobd Regulamentul privind bugetul civil in rnunicipiul Chiginau
(anexi).

2.Direclia relalii publice va coordona cu subdiviziunile ;i serviciile
specializate ale Primdriei municipiului Chiginau qi Consiliului municipal Chigindu
implementarea prevederilor bugetului civil.

3. Serviciul resurse umane va asigura desemnarea unui funclionar public
responsabil de realizarea implementdrii bugetului civil

4. Direclia generald finanle va identifica gi asigura alocarea resurselor
necesare, in scopul implementdrii bugetului civil.

5. Direcfia relalii publice va publica pe pagina web a Primdriei municipiului
Chigindu ppezentul Regulament.

6. Primarul general al municipiului Chiginlu va asigura controlul indeplinirii
prevederilor prezentei decizii.

PRE$EDINTE DE SEDINTA

SECRETAR INTERIMA
AL CONSILIULUI



Capitolul I: Dispozifii Generale

1. Din bugetul civil sunt finanlate proiecte, ce sunt
municipiului Chiqindu, care sunt posibil de implementat

Regulamentul privind municipiul Chiqiniu

incluse in sarcina Primdriei
pe parcursul unui an bugetar.

2. Pentru proiectele, ce necesitd local\zarea intr-o anumiti zond, aceasta trebuie sd fie
in proprietatea Primdriei municipiului Chiqiniu, Ei sd nu se refere la persoane terle.

3. Proiectele vor fi clasificate in doud categorii: proiecte mici qi proiecte mari.

4. Proiecte mici sunt acele in care valoarea costului de implementare se incadreazd, de
la 30 000 MDL pdnd la 100 000 MDL, suma totali rezewatd in bugetul civil pentru
executarea acestora fiind de 1 000 000 MDL.

5. Proiecte mari sunt acele in care valoarea costului de implementare se incadreazd de
la 100 001 MDL pAni la 500 000 MDL, suma totali rezewatd. in bugetul civil pentru
executarea acestora fiind de 2 000 000 MDL.

5t. in anul bugetar 2017 proiectele mici vor avea valoarea de implementare cuprinsd
intre 10,000 qi 30,000 lei; suma totald alocatd pentru aceste proiecte fiind de 300,000
lei. Proiectele mari vor avea valoarea de implementare cuprinsd intre 30,001 lei gi

150,000 mii lei suma totald alocatd fiind de 700,000 lei.

Capitolul II: Depunerea proiectului pentru bugetul civil

6. Proiectele pentru bugetul civil, denumite in continuare "proiecte", pot fi depuse de
cdtre persoane cu vdrsta mai mare de 16 de ani, care au domiciliul in mun. Chigindu.

7. Proiectele se depun prin formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil
publicat pe pagina web oficiald a Primdriei municipiului ChiEindu, conforrn anexei 1 la
prezentul Regulament, impreund cu o listi a locuitorilor municipiului Chigindu, care
sprijind aceastd propunere:

l) in cazul proiectelor mici lista ar trebui sd include 50 de persoane, impreund cu
semndturile lor;

2) in cazul proiectelor mari lista ar trebui sb include 100 de persoane, impreund cu
semndturile lor.

Totodatd, atdt proiectele mici cdt qi proiectele mari urmeazd, sd intruneasci urmdtoarele
criterii de eligibilitate:



- corespunderea cu domeniile prioritare al Primdriei municipiului Chigindu. Domeniile
prioritare se stabilesc pe parcursul lunii ianuarie al fiecdrui an in baza. sondajelor
organizate in r6ndul locuitorilor mun. ChiEindu qi in cooperare cu societatea civild Ei se

publicd pe pagina oficiald a Primdriei municipiului ChiEindu p6nd la data de 3l
ianuarie a fiec[rui an;

- lipsa dubldrii proiectelor cu proiecte identice implementate de primlrie in acelaqi loc

cu acelagi scop;

71 . in anul bugetar 2077 vor fi considerate prioritare proiectele care vor avea ca gi scop

primordial rezolvarea urmdtoarelor probleme:

- calitatea proastd a drumurilor qi trotuarelor

- managementul defectuos al degeurilor

- aspectul inestetic al oraqului

- constructiile neautorizate

- transportul public problematic

- starea proastd a trecerilor subterane

- lipsa parcdrilor

- gestionarea defectuoasd a subiectului animalelor ftrd stdpdn

- activitatea SEl-urilor

8. Proiectele pot fi depuse de la 15 februarie pAnd la l5 martie a fiecdrui an.

81. in anul 2017 proiectele vor fi depuse in perioada 10 iulie - 1 august.

9. Direclia relalii publice a Primdriei municipiului Chiqindu duce evidenla proiectelor.

Releaua Civicd' Urban6, care este o asocialie-umbreld a asocialiilor obqteqti qi

persoanelor activiste in domeniul urban -municipal, va desemna o persoand care va

contribui la buna implementare a iniliativei bugetdrii civile, in str6nsd cooperare cu

Direclia relaJii publice.

Capitolul III: Evaluarea proiectelor

10. Direcfia relafii publice a Primdriei municipiului Chiginau colecteazd. toate

proiectele Ei convoacd Eedinla echipei de lucru pentru Bugetul Civil, in scopul de a

efectua evaluarea tehnicd a proiectelor. Componenfa Echipei include cdte un
reprezentant ai Direcliei administrafie publicd localS qi un reprezentant al Direcfiei
relalii publice. Reprezentantul direcfiei administrafiei publice locale prezideazd

qedinfele echipei de lucru. Consilierii municipali pot participa la qedinla echipei de

lucru Ei se expune pe marginea proiectelor.



1 1. Echipa de lucru pentru Bugetul Civil poate solicita un aviz cu privire'la proiect de
la expe(i, organizalii gi institulii relevante.

12. Echipa de lucru pentru Bugetul Civil:

1) efectueazd, pdnd, la 30 aprilie evaluarea formald a proiectelor, inclusiv evalueazd
intrunirea criteriilor de eligibilitate; in anul 2017 evaluarea formall a proiectelor,
inclusiv evaluarea intrunirii criteriilor de eligibilitate, se efectui azd, pdnd,la 3l august

2) publicd rezultatele evaluSrii tehnice, informdnd autorul sau autorii proiectului, c6 au
la dispozilie gapte zile pentru a face modificdrile necesare in proiect, in caz de
necesitate a introducerii acestora, astfel, ca proiectul sd fie pasibil de realizare;

3) transmite rezultatele evaluirii fird intdrziere Comisiei pentru evaluarea proiectelor;

13. Comisia pentru evaluarea proiectelor este alcdtuitd din cdte un reprezentant al
fiecdrei fracliuni din cadrul Consiliului municipal, consilieri independenli, Directiei
generale arhitecturd, urbanism gi relatii funciare, DirecJiei general locativ-comunala gi
amenajare, Direcliei Generale Finanle Ei 2 reprezentan\i ai societdlii civile. in caz de
necesitate, in cadrul qedinlei Comsiei pot fi invitali autorii proiectelor.

14. $edinlele Comisiei pentru evaluarea proiectelor sunt moderate de reprezentantul
Direcliei administralie publicd locald, acesta fiind responsabil de intocmirea procesului
verbal al Eedinfei Comisiei. Avizul Comisiei pentru evaluarea proiectelor este semnat
de fiecare membru al Comisiei.

15. Avizul Comisiei cuprinde deciziile generale ale Comisie, precum qi opiniile
separate ale membrilor.

16. Modificdrile in proiect, inclusiv schimbarea denumirii,
proiectului sau asocierea cu alte proiecte sunt posibile
autorilor proiectelor.

17. Proiectele cdre intrunesc condiliile de participare la concurs sunt supuse votului pe
pagina web www.chisinau.md

18. Toate proiectele supuse votului, precum gi proiectele, care nu s-au calificat lavot,
impreund cu justificirile evaludrii acestora, vor fi publicate pe pagina
www.chisinau.md

Capitolul IV: Regulile de selectare a proiectelor

19. Selectarea proiectelor se face de citre locuitorii municipiului ChiEindu, care au
atins vdrsta de 16 ani, printr-un vot deschis, pentru care sunt desemnate puncte de
votare.

locului de implementare a
cu acordul autorului sau



20. Listele punctelor de votare, menlionate in punctul 19, sunt fbcute publice, inclusiv
pe site-ul pe pagina web oficial6 aPrimdriei municipiului Chiqin[u.

2l.Lapunctele de votare, menlionate in punctul 19, vor fi oferite fiqe de vot impreun[
cu rezumatul proiectelor depuse la vot.

22.Modelul figei de vot va fi disponibil pe pagina www.chisinau.md

23.Yotarea,prevdzutd in punctul l9 se realizeazd.prin:

1) prezentarea figelor de vot la punctele de votare special desemnate;

2) completarea fi;ei de vot in varianta electronicd, disponibild pe site-ul
www.chisinau.md

24. Yotarea dureazd de la I iunie pdnd la l0 iunie. Pentru procesul de votare este
responsabild Echipa de lucru pentru Bugetul Civil.

24t . in anul 20 17 votarea va avea loc in perioada l - 1 5 septembrie.

25.in f,rEele de vot locuitorii din municipiul Chiqindu, care au implinit 16 ani,aleg 1

proiect mic Ei 1 proiect mare.

26. Echipa de lucru pentru Bugetul Civil constatd rezultatele votdrii in baza sumei
voturilor exprimate pentru proiectele mici qi mari concrete, qi intocmeEte lista cu
rezultate sub rezerva punctelor 28,29 gi 30.

27. Proiectele recomandate pentru implementare sunt incluse in lista proiectelor, care
au oblinut cel mai mare numdr de voturi, pdnd la epuizarea fondurilor din Bugetul
Civil prevdzut pentru proiectele mari qi mici.

28. In zonaunui sectorpot firealizate maximum 3 proiecte mici si I proiect mare.

29.Limitarea prevdzutl, de punctul 28 nu se aplici proiectelorrealizate in cel pufin 3
sectoare concomitent.

30. in cazul in care doud sau mai multe proiecte au oblinut un numdr de voturi egal,
ordinea de lista a acestora va fi determinati prin tragerea la sorfi.

31. Echipa de lucru pentru Bugetul Civil prezintd rezultatele votdrii Consiliului
municipiului Chiginau Ei Primarului general al municipiului Chiqindu.

32. Proiectele selectate pentru implementare in cadrul procedurii Bugetului Civil in
municipiul ChiEinau sunt introduse in proiectul bugetului municipal Chiqinau. Cu



referire la anul bugetar 2017, proiectele se vor implementa in anul bugetar current Ei
anul 2018.

33. Proiectele, din momentul includerii lor in bugetul municipal Chiqindu, devin
sarcina Primdriei municipiului Chiqindu.

33. Pentru punerea in aplicare a proiectelor rispunde integral Primiria municipiului
ChiEiniu.

34. Pe parcursul implementdrii proiectului sunt posibile modificdri in proiect din
motive obiective qi cu acceptul autorului proiectului, insd in limita bugetului inilial.

35. in decursul implementdrii proiectelor primdria municipiului Chi;indu poate
consultate toate pdrlile interesate ale proiectului.

36. Primdria municipiului ChiEindu iqi rezervd dreptul de a face modificdri in
proiectele implementate in cazul depdgirii valorii estimate a proiectului.

Capitolul V: Monitorizarea implementirii proiectului

37. Modalitatea de implementare a proiectului este monitorizatd de autorii proiectului
care constituie Comisia de monitonzare:

38. Autorii proiectului iqi aleg un pregedinte al Comisiei de monitorizare;

39. PreEedintele Comisiei de monitoizare, la sffirgitul lucrdrilor de implementare a
proiectului, intocmeEte raportul de monitorizare pe care-l prezintd, Primiriei
municipiului ChiEindu gi Consiliului municipal Chiqindu.

40. Rapoartele de monitorizare se discutd in cadrul Consiliului municipal Chiqindu la
data aprobdrii btigetului pentru urmdtorul ciclu de proiecte.

Secretar interimar al Consiliului Adrian TALMACI
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Anexa la Regulamentului
bugetului civil in municipiul
Chisindu

Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiective specifice ale proiectului

Activitdli

Beneficiarii

Durata proiectului

(data inceperii Si incheierii)

Suma totald a Proiectului

Suma solicitatd de la Primdrie



Contributia benefi ciarului

Categoria proiectului (mic/mare) Se include numdrul de semndturi colectate

Descrierea detaliatl a proiectului

Rezumatul Proiectului

int-un paragraf descrieti scopul, activite$le gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completali aceastd

sectiune dupd ce veli completa celelalte secfiuni ale prezentului formular.



Relevanfa Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli iniliativele relevante ale

altor actori. De ce este importantd implentarea Proiectului (obiectiv gi nu subiectiv).

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru arealizascopul) ale proiectului?



Activitilfile Proiectului tr

activitefilor cu detalii fi And

metodoiogia, subiecte ie e re e

acest dorneniu. Asigu 9i rE v

beneficia din activitilile proiectului'

Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?



Buget

Nr. Denumirea

lucrdri,

material etc.

Cost per

unitate

Nr unitafl Total Comentarii




