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RAPORTUL DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 
pentru aprobarea Regulamentului privind Procesul de BUGETARE PARTICIPATIVĂ în 

Municipiul Brașov 
 

    
Bugetarea participativă este unul din cele mai inovatoare procese participative din lume. 

Municipiul Brașov are ocazia de derula din nou de către procesul de Bugetare Participativă. Este 
un proces prin care ideile şi inițiativele comunităților brașovene față de un oraș mai bun se 
materializează  în realitate și în teren.  

Bugetarea Participativă este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care 
membrii comunităților se pot implica direct în procesele de co-creare și decizie privind 
prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local. 

Bugetarea participativă este un proces care dorește îmbunătățirea calității vieții 
comunităților din oraşul nostru, prin încurajarea cetățenilor să se implice în definirea și 
completarea priorităților şi a obiectivelor de investiții din bugetul local. 

Bugetarea participativă poate implica cetățenii Brașovului într-un proces democratic de 
co-creare, deliberare și co-decizie pentru stabilirea modalității juste de cheltuire a unei părți din 
bugetul local. Procesul presupune asumarea comună de către autorități și cetățeni a unui rol 
participativ activ în definirea şi abordarea problemelor comunităților orașului. 

În plus, dezvoltarea urbană rapidă a orașului dar și a comunităților care locuiesc în 
Brașov, nevoia unei direcții de dezvoltare verde a orașului nostru, nevoia de a avea procese de 
co-decizie dar și de co-creare atât de partea Municipalității cât și a cetățenilor, toate acestea au 
potențialul de a ne oferi șansa încurajării de procese cât mai participative de acest tip, pentru a 
deveni un oraș model în aceste direcții democratice și participative.  
 

Faţă de cele menţionate mai sus şi în temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2), lit. b), 
d),  alin (4) si  alin (7), a), b), c),d), e), f), i), j),k), m), r), art. 139 alin (3), lit. a), art.154 alin. 
(1), art.196 alin. (1) lit.a) şi art.243, alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 
din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
Regulamentului privind Procesul de Bugetare Participativă în Municipiul Braşov, în forma 
prezentată. 

 
 

 
Nr. 
crt Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 

1.  Vizat: VICEPRIMAR FLAVIA BOGHIU   

2.  Întocmit: Inspector S1 Panait Laura 2.08.2021  
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