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Cu privire la aprobarea Regulamentului
privina bugetui civil in -uni.ipiul Chigindu

in conformitate cu prevederile art. 9 al Legii rc.436-XVI din 28.12.2006 privind

administra{ia publice locald gi art. 6 al Legii nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul

municipiului chigindu, consiliul municipal chiqindu DECIDE:

l. Se aprobd Regulamentul privind bugetul civil in municipiul Chigindu (anexd).

2. Se abrogd decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 6/8 din 04.07.2017 ,,Cu

privire lu aprobarea Regulamentului privind bugetul civil in municipiul

Chigindu".

3. Direcfia generalE finan(e va asigura alocarea resurselor necesare, in scopul

implementdrii bugetului civil.

4. DirecJia relafii publice (dl Vadim Brinzaniuc):
a) va coordona cu subdiviziunile gi serviciile specializate ale Primdriei

municipiului Chigindu gi Consiliului municipal Chigindu implementarea

prevederilor bugetului civil;
b) va asigurd publicarea pe pagina web oficiald a Primdriei municipiului

Chigindu a prezentului Regulament. .

5. Primarul general interimar al municipiului Chigindu (dna Silvia Radu) va asigura

controlul indep I iniri i prevederi lor prezentei decizii.
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la decizia Consili
nr. 4

Regulamentul
privind bugetul civil in municipiul Chigindu

Capitolul I
Dispozifii Generale

1. Noliuni generale

Prezentul Regulament are drept scop stabilirea cadrului general gi a procedurii pentru
depunerea, evaluarea, seleclionarea, implementarea gi monitorizarea proiectelor de
interes public iniliate de cetdleni Ei finanfate din bugetul municipal prin intermediul
Bugetului civil Chiqin[u (in continuare BCC).

Bugetul civil este un mecanism de implicare a cetalenilor in procesele democratice in
vederea ajustSrii politicilor publice locale la nevoile gi agteptdrile locuitorilor capitalei.
in vedere a realizdrii acestui d,ezid,erat cet[fenii vor putea veni cu proiecte care, dupd ce
vor fi evaluate gi selectate, vor fi finanlate din bugetul municipal.

Pentru r ealizarea prevederi \or prezentului
Chigindu va fi alocatd o sumd nu mai micd

2. Obiectivele BCC:

Regulament, anual din bugetul municipiului
de 3 milioane lei.

alteptdrile cetSlenilor;
administrafia Primdriei municipiului Chigindu

- Ajustarea politicilor publice la nevoile qi
- Dezvoltarea dialogului constructiv intre
qi cetdleni;

- Implicarea cetdlenilor din municipiul Chigindu in procesul decizional la nivel local;
- Cre gterea transparenlei activitetii administrali ei publ ice muni cip ale.

3' Bugetul civil este destinat tuturor cetdlenilor care locuiesc in municipiul Chigin6u gi
care doresc sd se implice in dezvoltarea oragului. Proiectele pentru BCC, denumite in
continuare ,,proiecte", pot fi depuse de citre persoane, in mod individual, sau echipe
care au atins v6rsta de 16 de ani si care au domiciliul in municipiul Chiqindu.

4' Propunerile de proiecte trebuie si se incadreze in unul din urm[toarele domenii de
competenli a Primiriei municipiului Chiqindu :



a) Infrastructurd urban6: amenajarea, reabilitarea spaliilor publice, precum zone
pietonale, scuaruri, trotuare, spafii verzi, terenuri de joacd pentru copii etc.;.

b) Mobilitate urbanS: accesibilitate, siguranfa circulaliei rutiere, 
'piste 

pentru
bicicligti etc.;

c) Infrastructurd cultural6 qi social6: valonzarea patrimoniului arhitectural qi
cultural, street art, proiecte destinate pdturilor defavorizate din Chigindu, turism etc.;

d) Smart City: aplicarea TIC pentru ameliorarea serviciilor prestate de primdrie,
aplicafii IT pentru Chigindu, energie regenerabild etc.;

e) Democrafie locald: implicarea locuitorilor municipiului Chigindu in
decizional local;

f) Educafie, tineret gi sport.

procesul

5. Anual, pAnd Ia data de 15 februarie, Primdria va anunfa pe pagina web oficia16
www.chisinau.md domeniile prioritare pentru care cetdlenii vor putea depune
proiectele. Domeniile prioritare vor fi stabilite de Consiliul municipal Chigindu.

6. Proiectele care vor fi selectate spre implementare vor deveni sarcina primdriei
municipiului Chigindu gi vor fi implementate pe parcursul unui an bugetar.

7 ' Toate proiectele trebuie sd fie realizate pe terenurile din proprietatea pubtica" (ain
domeniul public ai privat) a Primdriei municipiului Chigindu gi sE nu se refere la
persoane te4e.

Capitolul II:
Depunerea proiectului pentru bugetul civil

8' Proiectele pentru Bugetul civil vor putea fi depuse in perioada 15 februarie - 15
martie (ora 17:00) a fiecirui an.

9' Cetilenii vor putea veni cu propuneri pentru doud categorii de proiecte:
a) proiecte mici, care vor fi implementate in sectoare cu o valoare cuprinsd intre

50 - 100 mii lei;
b) proiecte mari de impact pentru intreg municipiul Chi;indu, cu o valoare a

costului de implementare intre 100 Si 300 mii lei.

10' Proiectele se vor depune in format electronic prin formularul de cerere care va fi
disponibil on-line pe site-ul oficial al Primdriei municipiului Chigindu, conform anexei
nr. 1 la prezentul Regulament.

11' Pentru a demonstra necesitatea gi importanfa proiectului, autorul / autorii vor trebui
s5' colecteze semndturi de suslinere din partea cetdfenilor. Astfel, in decurs de l2ore de



la completarea formularului, autorii vor trebui sd prezinte in format fizic la Direclia
relalii publice a Primdriei municipiului Chiqindu lista cu semndturi (model anexanr.2);

a) in cazul proiectelor mici lista ar trebui sd includd minim 100 semndturi
partea locuitorilor sectorului respectiv ;

b) in cazul proiectelor mari lista ar trebui sd includd minim 200 semndturi
partea locuitorilor din toate sectoarele municipiului chiqindu.

din

din

12. Fiecate persoand I echipd, va putea formula una sau mai multe propuneri de proiect.
Pentru fiecare proiect va trebui sd fie prezentate liste'diferite cu semndturi care sd nu se
repete.

13. Atat proiectele mici cAt gi proiectele mari urmeazd, sd intruneasc6 urmdtoarele
criterii de eligibilitate:
- urmdresc interesul local gi vin s6 rezolve problemele comunitafii;
- corespund cu prioritdlile anuale ale primdriei (pct. 5);
- prezentarea listelor de semndturi in conformitate cu prevederilor pct.11 gi pct. l2;
- lipsa dubldrii cu proiecte implementate de Primdrie in acelaqi loc, cu acelagi scop;
- completarea logicd gi coerentd, a formularului de aplicare;
- incadrarea propunerilor in bugetul maxim alocat proiectelor (pct. 9);
- nu vor ayea scop comercial, publicitar sau politic.

14. Direc{ia relalii publice a Primdriei municipiului Chigindu va duce evidenla
proiectelor gi va face publicd lista proiectelor depuse in decurs de maxim 2 zile
lucrdtoare de la frnalizarea etapei de inregistrare aproiectelor.

15. Pentru a asigura transparenla procesul bugetdrii participative aplicate in Chigindu,
Releaua civicd urband (asociafie-umbreld a asocialiilor obgtegti gi persoanelor activiste
in domeniul urban municipal) va desemira o persoand care va contribui la buna
implementare a iniliativei bugetdrii civile, in strdnsd cooperare cu Direclia relalii
publice.

Capitolul III:
Evaluarea proiectelor

16' Din momentul inilierii procesului de depunere a proiectelor, Direclia relalii publice
a Primdriei municipiului Chigindu va constitui echipa de lucru pentru BCC care va avea
scopul si stabileascd dacd au fost respectate criteriile de eligibilitate (pct. 13) a
proiectelor depuse pentru BCC.



17. Dupd afigarea listei proiectelor depuse (pct.l4), Direclia relaJii publice va convoca
gedinla echipei de lucru cu scopul de a efectua evaluarea tehnicd gi financiari a
proiectelor.

Componenfa Echipei de lucru va include cAte un reprezentant al Direcliei administralie
publicd local6, Direcliei relaJii publice, Directiei generale arhitecturi, urbanism gi rela{ii
funciare, Direcliei generale locativ-comunald gi amenajare gi Direcfiei generale finan1e.

Reprezentantul direcliei administraliei publice locale prezideazd gedinlele echipei de
lucru.

Consilierii municipali pot participa la gedinla echipei de lucru qi se pot expune pe
marginea proiectelor.

18. Echipa de lucru pentru Bugetul Civil va avea, pdnd pe data de 15 aprilie,
urmdtoarele sarcini:

a) evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnic Ei financiar;
b) evaluarea respectdrii criteriilor de eligibilitate stabilite in pct. 13;
c) solicitarea dupd caz a avizelor cu privire la proiecte de la experfi, organizalii gi

institulii relevante;

d) publicd tezultatele evaludrii tehnice, informAnd autorul / autorii proiectului c6
au la dispozilie gapte zile pentru a face modificbrile necesare in proiect, in caz de
necesitate a introducerii acestora, astfel, ca proiectul si fie pasibil de realizarc;

e) transmite rezultatele evaludrii tehnice Comisiei pentru evaluarea proiectelor.

19' Comisia de evaluare este alcdtuitd din cdte un rcprezentant al fiec6rei fracliuni din
cadrul Consiliului municipal, consilieri independenti, Direcliei generale arhitecturd,
urbanism 9i relalii funciare, Direcliei generble locativ-comunald gi amenajare, Direcliei
generale finanle gi 4 reprezentan\i ai societilii civile. Aceqtia din urmd vor fi selectati
prin tragere la sor{i.

in func1ie de domeniile prioritare anuale, in comisie se vor
direcliilor domeniilor respective. in caz d.e necesitate, in cadrul
invitali autorii proiectelor.

regdsi qi reprezentan{ii

gedinJei comisiei pot fi

$edintele Comisiei pentru evaluarea proiectelor sunt moderate de reprezentantul
Directiei administratie publicd locald, acesta fiind responsabil de intocmirea procesului
verbal al gedintei Comisiei.



20' Comisia pentru evaluarea proiectelor va analiza proiectele depuse dup6 urmdtoarele
criterii de evaluare

- Se incadreazd.in prioritdlile anuale ale primdriei (pct. 5);
- ReprezintS un proiect de utilitate publicS de impact (numdrul beneficiarilor finali);
- Atragerea resurselor financiare pentru cofinanlarea proiectelor (minim 20 procente):
acliuni crowdfunding, mediul privat de afaceri, contribufii proprii etc.;
- Prezintd un buget realist.

Totodatd, comisia de Evaluare va line cont de avantajble competitive:

- Dezvoltateaproiectelor intre 2 saumai multe sectoare pentru proiectele mici;
- Parteneriate cu oNG-uri care sd asigure durabilitatea proiectelor;
- Aduce beneficii egale pentru femei gi bdrbafi sau care avantajeazd,inmod special
femeile, tinerii, persoanele in etate, persoanele cu dizabilitdfi sau oricare alte grupuri cu
vulnerabilitate inaltd;
- Originalitateaproiectelor propuse.

2I. Comisia poate veni cu sugestii de
denumirii, locul de implementare sau
autorului / autorilor.

modificdri in proiecte, inclusiv schimbarea
asocierea cu alte proiecte, doar cu acordul

22' In uffna evaludrii, va fi redactat Avizul semnat de membrii Comisiei care va
con{ine:

- deciziile generale ale Comisiei, precum qi opiniile separate ale membrilor;
- cate un comentariu succint al evaludrii fiecdrui proiect in parte, argumentarea
refuzului proiectelor;
- Lista numerotath' a proiectelor mici I mari care va fi supusd votului publicului.
Numerotarea va fi efectuatd in modul stabilit de comisie.

23.AvjztlIvafipub1icatpepaginaweboficia|daPrimdriei@numai
tdrziu de 30 aprilie a fiecirui an.

Capitolul IV:
Regulile de selectare a proiectelor

24. Selectarea proiectelor se face de cdtre locuitorii municipiului
ani implinili prin vot deschis gi on-line. Procesul de vot va dura 2l
de la data menlionatd inpct.23.

Chigin6u care au 16

de zile calendaristice

O persoand' va avea dreptul sd voteze pentru un proiect mic qi un proiect mare.



De buna desfrgurare a procesului de votare va fi responsabild echipa de lucru a BCC.

25. Votul deschis se va desf5qura in incinta preturilor de sector gi in incinta sediului
Primiriei municipiului ChiEindu, bd. $tefan cel Mare ;i Sfhnt, 83, in zilele de lucru ale

acestora:

Laprezentarea buletinului de identitate, cetdlenilor li se va oferi Fiqa de vot *(anexa nr.

3) cu rezumatul proiectelor mici I mari depuse la vot. Fiecare cetdlean va avea dreptul
sd voteze o singurd datd intr-o singurd locafie.

26. Votul on-line ,.,ru realizape site-ul oficial al Primdriei Chi;iniu, www.ghisinau.md

, conform prevederilor pct. 24,in mod public Ai transparent. Votul on-line va fi deschis

pane la ora 24:00 a ultimei zile de vot.

Cetdlenii vor putea vota in baza numdrului de identitate al buletinului. Partea tehnicd va
fi asiguratd de Direclia relalii publice, in cooperare cu Seclia tehnologii qi sisteme

informationale.

27 . Renltatele votdrii vor fi frcute publice in decurs de 12 ore de la incheierea votului
on-line, dupd ce Echipa de lucru va numdra gi va comasa voturile exprimate de cetdfeni
in mod deschis cu voturile exprimate pe site-ul oficial al Primdriei municipiului
Chigindu.

in cazul in care doud sau mai multe proiecte vor obline un numdr egal de voturi, ordinea
acestora va fi stabilita prin tragerea la sorfi.

28. Dup[ frnalizarea procedurii de vot, Echipa de lucru va intocmi Lista proiectelor
recomandate pentiu implementare care au oblinut cel mai mare numdr de voturi pdnd,Ia
epuizarca fondurilor din Bugetul civil pfevdzrt pentru proiectele mari qi mici sub

rezervapct.29.

29. Inzonaunui sector va firealizatminim un proiect prin intermediul Bugetului Civil.

30. Echipa de lucru va prezenta rezultatele votdrii Consiliului municipal Chigindu gi
Primarului General. Odatd aprobate de CMC, proiectele selectate pentru implementare
in cadrul procedurii BCC vor fi introduse in Bugetul municipal Chigindu;

31. Din momentul includerii lor in bugetul municipal Chigindu, devine sarcina Primariei
municipiului Chigindu implementarea proiectelor. Pentru punerea in aplicare a
proiectelor rdspunde integral PrimSria municipiului chigindu.



Capitolul V:
Monitori zarea implementirii proiectului

32. Modalitatea de implementare a proiectelor de cdtre subdiviziunile Primdriei
rnunicipiului Chiginiu va fi monitorizatd, de autorii proiectului care constituie Comisia
de monitorizarc. Autorii proiectului igi aleg un pregedinte al Comisiei de monitorizare.

33. Momentul in care autorii observd abateri, disfunclionalitdli sau alte probleme in
perioada de implementare, acestea trebuie si fie aduSe la cunogtinfa viceprimarului de

ramurd care este responsabil de supravegherea realizdrii BCC.

34. Pregedintele Comisiei de monitorizare,la sfbrgitul lucrdrilor de implementare ale
programului anual BCC, intocmegte raportul de monitorizare pe care-l prezintd,
Primdriei rnunicipiului Chigindu gi Consiliului municipal Chigindu.

35. Rapoartele de monitorizare se vor discuta in cadrul Consiliului municipal Chigindu
la data aprobdrii bugetului pentru urmdtorul ciclu de proiecte.

Capitolul VI
Dispozifii finale

36. in timpul implementdrii proiectelor, Primdria municipiului Chiqiniu va consulta
toate pdrfile interesate;

37.Pe parcursul implementdrii proiectului sunt posibile modificdri in proiect din motive
obiective cu acceptul autorului proiectului, ins[ in limita bugetului inilial;

38. Primdria municipiului Chiqindu igi rezefvd dreptul de a face modificdri in proiectele
implementate in cazur depSgirii valorii estimate a proiectului;

39. Toate materialele realizate prin intermediul proiectelor implementate de Primdria
municipiului Chiqindu obligatoriu vor trebui sd conlind menfiunea ,,Proiect realizat prin
intermediul Bugetului Civil al Primdriei municipiului Chiqindu".

40. Direclia relalii publice va denrolta Ei va mentine mecanisme qi instrumente de
comunicare despre Bugetul civil in municipiul Chigindu.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

rian TALMACI




