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Raport al dezbaterii publice 
Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov 

pentru aprobarea Regulamentului privind Procesul de Bugetare Participativă a 
Municipiului Brașov 

 
Activităţi: 
 

1. Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Braşov, 
https://www.brasovcity.ro/file-
zone/proiecte/hotarare/BP2022/2.%20Proiect%20HCL%20Regulament.pdf , în data de 15.11.2022;  
 
2. Transmiterea proiectului de hotărâre, a Regulamentului, a raportului de specialitate, a referatului 
de aprobare și a anexelor către mass-media – 15.11.2022;  
 
3. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de 
recomandare - 15.11.2022- 29.11.2022;  
 
4. Primirea propunerilor. În perioada stabilită pentru primirea propunerilor nu s-au primit în scris 
recomandări cu privire la acest proiect de act normativ;  
 
5. La solicitarea unei asociaţii legal constituită a fost organizată o întâlnire publică în data de 
14.12.2022, la care au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Brașov, reprezentanți ai 
ONG-uri, precum și ai societății civile. 
În cadrul întâlnirii au fost prezentate mai multe propuneri: 

1) Propunere de creștere a numărului de domenii pentru care se vor acorda finanțare, în special 
o separare a categoriilor din cadrul,,Orașului comunităților,, astfel încât proiectele sociale să 
nu concureze, de ex, la aceeași categorie cu cele din domeniul educației sau culturale și să 
nu împartă același buget. 
Răspuns: Cele 4 categorii de concurs sunt trans-sectoriale, nu pe domenii.  Astfel, un 
proiect din domeniul social, în funcție de specificitățile acestuia se poate încadra fie la 
orașul mobil, fie la orașul relaxat, fie la orașul comunităților; iar acest lucru este similar si 
pentru proiecte din domenii precum sportul, cultură, tineret. 

2)   Propunere privind modul de evaluare a eligibilității proiectelor, astfel încât la votul 
cetățenilor să ajungă doar proiectele care pot fi implementate într-un timp rezonabil. În 
același timp cei prezenți și-au exprimat disponibilitatea de a face parte din comisia de 
evaluare și de a promova acest program în momentul lansării sale, astfel încât tot mai mulți 
brașoveni să transmită idei de proiecte și să participe la alegerea celor pe care primăria 
trebuie să le realizeze. 

https://www.brasovcity.ro/file-zone/proiecte/hotarare/BP2022/2.%20Proiect%20HCL%20Regulament.pdf
https://www.brasovcity.ro/file-zone/proiecte/hotarare/BP2022/2.%20Proiect%20HCL%20Regulament.pdf


 
 

Răspuns: În regulament se specifica faptul că din comisia de evaluare fac parte și experți 
externi. 

3) Propunere de publicare a listei spațiilor deținute de municipalitate. 
Răspuns: Această propunere va fi luată în considerare ca o acțiune viitoare, cu scopul de a 
îmbunătăți procesul de bugetare participativă. 

 
6. Proiectul de act normativ va intra spre aprobare în şedinţa Consiliului Local al municipiului 
Brașov din luna decembrie 2022, în forma propusă inițială.  
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Nr.
crt 

Propuneri                                                                                                                  Nr. 

1 Numărul de propuneri de inclus în proiectul de act normativ 3 
2 Număr propuneri incluse în proiectul de act normativ 0 


