
    

               ROMÂNIA 

         JUDEŢUL TULCEA 

      CONSILIUL JUDEŢEAN            

 

 

   HOTĂRÂREA NR. 57  

privind aprobarea „Strategiei, a  Procedurilor și Metodologiei de funcționare a mecanismului de 

bugetare participativă” elaborate în cadrul proiectului „Soluții administrative moderne – 

dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea” 

 

 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2022, legal 

constituită; 

        Având în vedere: 

-   Referatul de aprobare nr. 2398/08.02.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea; 

- Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, al 

Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ, al Direcției Turism și Promovarea Județului și al  

Serviciului Contencios și Asistență Juridică nr. 2405/08.02.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă „Strategia, Procedurile și Metodologia de funcționare a mecanismului de 

bugetare participativă” elaborate în cadrul proiectului „Soluții administrative moderne – dezvoltarea și 

implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului 

Județean Tulcea”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției 

Prefectului Județului Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor,  Direcţiei 

Economice, Buget Finanţe şi Administrativ, Direcției Turism și Promovarea Județului și  Serviciului 

Contencios și Asistență Juridică.  

 Hotărârea fost adoptată în şedinţa ordinară din data 31 martie 2022, după cum urmează: 29 voturi 

„pentru”, 1„abţinere”, - voturi „împotrivă” din totalul celor 30 de aleși locali prezenți. 

          

 

 

     PREŞEDINTE,                                    Contrasemnează, 

 Horia TEODORESCU                           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

            Marius Cristi MIHAI 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  

Nr.57 din 31 martie 2022 

 

 

 
 

 STRATEGIA, PROCEDURILE ȘI 

METODOLOGIA DE FUNCȚIONARE A 

MECANISMULUI DE BUGETARE 

PARTICIPATIVĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elaborată în cadrul proiectului  

„Soluții administrative moderne – dezvoltarea 

și implementarea de proceduri și mecanisme 

simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul 

Consiliului Județean Tulcea” 

cod SIPOCA 686, cod MYSMIS 129688 
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I. INTRODUCERE 

 

Strategia, procedurile și metodologia de funcționare a Mecanismului de 

Bugetare Participativă reprezintă documentul cadru menit să clarifice modalitatea 

în care procesul de bugetare participativă va fi implementat la nivelul județului 

Tulcea. 

Procesul de bugetare participativă nu este unul nou, el fiind demarat ca un 

experiment încă de la sfârșitul anilor ’80, cunoscând de-a lungul călătoriei sale 

diferite valențe, adaptându-se practic specificului regiunii unde a fost 

implementat acest proces. 

În prima etapă a strategiei vor fi prezentate aspectele teoretice asupra 

procesului de bugetare participativă. Prezentarea acestor aspecte teoretice este 

foarte importantă, având rolul de a prezenta faptele care au condus la necesitatea 

dezvoltării acestui mecanism democratic, felul în care acest mecansim 

relaționează cu alte procese de guvernare, condițiile favorizante, dar și cele 

necesare pentru organizarea proceselor de bugetare participativă, precum și rolul 

autorităților și al celorlalți stakeholderi în organizarea procesului. 

A doua parte a strategiei prezintă beneficiile și riscurile bugetării 

participative. 

Următoarele părți din cadrul strategiei sunt dedicate prezentării unei 

imagini de ansamblu asupra mecanismului de bugetare participativă de la nivelul 

Județului Tulcea, precum și descrierea fiecărei proceduri din cadrul mecanismului 

de bugetare participativă. Astfel, la nivelul documentului sunt descrise 

următoarele proceduri ce vor guverna derularea mecanismului de bugetare 

participativă: 

 

 Procedura privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului de 
Coordonare al mecanismului de bugetare participativă 

 Procedura privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiilor de 
Specialitate ale mecanismului de bugetare participativă 

 Plan activități Comitet de Coordonare 

 Plan activități Comisii de Specialitate 

 Procedură de propunere, select ̦ie și vot asupra proiectelor propuse de 
UAT - Județul Tulcea sau de comunitate 

 Formula de selecție-mecanism medie ponderată 

 Procedura de soluționare a contestațiilor 

 Regulament privind modul de monitorizare și raportare a mecanismului 
de bugetare participativă – Indicatori de performanță 
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II. ASPECTE TEORETICE 

2.1. Despre bugetarea participativă 

 

Procesul de bugetare participativă a fost întâlnit pentru prima dată în 1989, 

în Brazilia, în orașul Porto Alegre – capitala celui mai sudic stat al Braziliei, după 

promulgarea noii constituții în 1988, care a descentralizat resursele și autoritatea 

asupra asigurării serviciilor sociale primare. Bugetarea participativă a fost 

concepută și dezvoltată de către partidul de stânga Partido de Trabalhadores – 

Partidul Muncitorilor. În cadrul acestui proces de bugetare participativă a fost 

oferită șansa ca cetățenii săraci, aflați în cartierele mărginașe, să poată beneficia 

de o parte din bugetul local. Astfel, bugetarea participativă oferă, printr-un proces 

democratic, posibilitatea ca membrii comunității obișnuite să decidă în mod direct 

cum să cheltuiască bugetul public, oferindu-le astfel puterea reală de a determina 

viitorul orașelor lor. 

Zece ani mai târziu, procesul de bugetare participativă a fost întâlnit în 

Canada, Guelph, unde o organizație a societății civile Neighborhood Support 

Coalition utiliza mecanismul de bugetare participativă pentru a aloca fonduri 

publice și private cu scopul de a promova participarea cetățenilor prin deliberare 

și dezvoltarea programelor creative. Modalitate de lucru stabilită era: timp de 4 

luni se discuta colectiv alocarea bugetară și încă un an se implementau proiectele. 

În 2001 procesul de bugetare participativă a fost întâlnit în India, în 

Bengaluru, dar și în Europa, în Spania, Cordoba. Primul stat indian care a 

experimentat bugetarea participativă a fost Kerala, în 1996. Astfel, procesul de 

bugetare participativă a fost inclus în campania poporului Kerala în cadrul celui 

de-al nouălea plan (1997-2002). Campania, care s-a desfășurat până în 2001, a 

asigurat că oamenii decid asupra cheltuielilor într-o proporție de până la 40% din 

veniturile statului. De atunci, modelul a fost adoptat în toate planificările de stat. 

În 2001 Bengaluru a devenit primul oraș indian care a experimentat procesul de 

bugetare participativă, atunci când Janaagraha, o organizație non profit, a lansat 

o campanie de sensibilizare a asociaților de asistenți sociali rezidenți, cu scopul de 

a influența bugetul municipal. Cu toate acestea, primul oraș indian care a 

implementat cu succes bugetarea participativă a fost Pune, în anul 2005. În fiecare 

an, în luna august, municipalitatea oferă cetățenilor o lună să-și depună 

propunerile de proiecte completând un Formular de sugestii pentru cetățeni. Apoi, 

propunerile sunt trimise către un comitet - Samiti, alcătuit din reprezentanți aleși 

ai localității. Samiti aprobă sugestiile și trimite lista actualizată departamentului 

de conturi, care analizează fezabilitatea financiară și trimite o listă finală care 

este apoi inclusă în bugetul orașului. Regulamentul prevede un buget per proiect, 

problemă/domeniu și suma maximă care poate ar fi alocată de oraș proiectelor 
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propuse de cetățeni. Oamenii pot solicita lucrări în diverse domenii precum: lumini 

stradale, stații de autobuze, toalete publice, apă, parcuri, drumuri, semafoare, 

parcări publice, gestionarea gunoiului, etc. Pentru a avea succes au fost distribuite 

broșuri, organizate ateliere de lucru. Astfel, în perioada 2007-2008 a fost o alocare 

financiară de 17,62 milioane, care a atins 37,5 milioane în 2014-2015. Chiar și 

numărul de sugestii a crescut de la 600 în 2012-2013 la 4.645 în 2014-2015. Ca 

procente per domeniile de aplicare: 34% pentru drumuri, 20% pentru electricitate, 

15% pentru clădiri, 14% pentru canalizare, 13% pentru reamenajare cartiere și 4% 

apă. 

În Europa, primele experimente cu bugetarea participativă au început în 

Grottammare, Italia, în 1994, în Salford, Marea Britanie, în 1996 și în Monchweiler, 

Germania, în 1998. Răspândirea ideii în Europa a câștigat un nou impuls în cadrul 

Formului Social Mondial din Porto Alegre în 2001. Urmare a acestei întâlniri a fost 

implementat procesul de bugetare participativă în Spania, Cordoba. Abordarea din 

Spania este similară cu cea din Brazilia, din Porto Alegre, în special în ceea ce 

privește puterea de decizie a cetățenilor și faptul că accentul este pus pe investiții 

și proiecte. În Marea Britanie proiectele sunt selectate de către un comitet 

independent de administrația municipală, în vreme ce în Franța și Germania 

întâlnim mai degrabă cu caracter mai consultativ. Administrația are mai multe 

puteri de decizie și modifică și prioritizează propunerile depuse.  

În România, mecanismul de bugetare participativă a fost introdus prima 

dată la Cluj, în anul 2013. La Cluj există o structură care gestionează procesul de 

bugetare participativă, inclusiv partea de comunicare cu cetățenii (organizare 

sesiuni dezbateri publice, ateliere de lucru, sprijin construire proiecte etc). Sunt 

stabilite domenii de aplicare și fiecare cetățean poate propune un singur proiect 

din fiecare domeniu. Bugetul participativ este stabilit la o valoare maximă de 

2.250.000 eur, reprezentând astfel 15 proiecte care pot fi finanțate cu suma 

maximă de 150.000 euro, TVA inclus. Proiectele pot fi modificate de administrație 

și intră în procesul de vot proiectele care au trecut de prima evaluare din partea 

administrației. Sunt două etape de votare: prima etapă: fiecare cetățean poate 

alege șase proiecte (câte unul din fiecare domeniu). În această etapă, se 

selectează 30 proiecte (primele trei proiecte clasate în ordinea numărului de 

voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapa de vot, iar restul în 

funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte). În a doua 

etapă, fiecare cetățean poate alege un singur proiect din cele 30 stabilite în prima 

fază, urmând a fi selectate un număr de 15 proiecte. Cel mai votat proiect din 

fiecare domeniu va fi selectat automat, iar restul vor fi selectate în funcție de 

numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte.  
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Fiecare participant poate vota o singură dată în fiecare etapă a votului. 

Votarea online presupune înregistrarea prealabilă pe platformă. 

 

Figura 1 - Harta lumii în care funcționează Bugetarea Participativă 
 

 
 

De-a lungul timpului au fost dezvoltate mai multe definiții și concepte ale 

procesului de bugetare participativă, dintre care amintim: „Bugetarea 

participativă reprezintă un mecanism (sau un proces) prin care populația decide 

sau contribuie în luarea deciziei cu privire la destinația unei părți sau a tuturor 

resurselor publice disponibile.” 1 sau „Bugetarea participativă împuternicește 

cetățenii să aloce porțiuni din bugetele publice într-un mod care să se potrivească 

cel mai bine nevoilor lor.”2 sau „Bugetarea participativă reprezintă un proces de 

democrație directă, în cadrul căruia dezbaterea publică nu mai este limitată de 

aspecte ce țin de buget și politici publice, cuprinzând zona priorităților financiare 

și a controlului guvernării de către cetățeni.”3 

 Bugetarea participativă constituie un instrument inovator pentru 

promovarea unei democrații incluzive, precum și pentru modernizarea și creșterea 

capacității de răspundere a autorităților publice locale. Concret, inițiativa de 

                                         
1 Participatory Budgeting – A powerful and expanding contribution to the achivement of SDGs and 
primarily SDG 16.7, Yves Cabannes 
2 Participatory Budgeting - https://www.opengovpartnership.org/people/brian-wampler/, Brian 
Wampler 
3 Participatory Budgeting, Ubiratan de Souza 

https://www.opengovpartnership.org/people/brian-wampler/
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bugetare participativă are ca principal scop implicarea activă a cetățenilor într-un 

proces de deliberare și de decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire 

a unei părți din bugetul local.  

 Elementul comun al acestor definiții și concepte este reprezentat de 

implicarea cetățenilor în luarea deciziilor. Astfel, putem conclude că bugetarea 

participativă este procesul prin care cetățenii, prin implicarea lor directă, 

contribuie la dezvoltarea localităților în care trăiesc, această dezvoltare fiind 

posibilă în urma unui parteneriat între autoritățile locale și cetățeni. Parteneriatul 

între administrație publică și cetățeni este posibil printr-un act bilateral, 

respectiv, pe de o parte administrația locală alocă resursele financiare necesare (o 

parte din bugetul anual al instituției), iar pe de altă parte, cetățenii propun 

proiecte care să contribuie la rezolvarea unor probleme / necesități și care 

totodată să facă posibilă dezvoltarea localităților în care aceștia trăiesc.  

 Implementarea bugetării participative urmărește respectarea următoarelor 

principii: 

 Transparența – garantarea accesului la informații tuturor cetățenilor 
interesați și derularea unui proces decizional cât mai transparent; 

 Incluziunea – favorizarea unui cadru care să permită participarea tuturor 
cetățenilor interesați prin eliminarea oricăror obstacole din procesul de 
participare; 

 Echitatea – procesul decizional de alocare a unei părți din bugetul local 
pentru investiții este accesibil tuturor persoanelor, indiferent dacă în 
trecut au fost discriminați pe considerente etnice, de gen, religie, de 
vârstă, de dizabilitate, de statut socioeconomic, de marginalizare 
spațială, deciziile fiind în interesul tuturor; 

 Comunitatea – apropierea comunității pentru bunăstarea generală 
comună. 

 

Bugetarea participativă reprezintă modalitatea în care cetățenii sau locuitorii 

unui sat/comună/oraș/județ se pot implica în procesul bugetar și pot influența 

astfel alocarea fondurilor financiare publice pentru realizarea proiectelor de 

interes public. 

 

2.2. Tipuri de programe de bugetare participativă 

 

Variațiile procesului de bugetare participativă se reflectă și la nivelul 

programelor, diferențele fiind date de subiectul principal care este supus 

procesului decizional. Astfel, există programe de bugetare participativă care se 

concentrează pe investiții, lucrări publice, precum și programe concentrate pe 

bugetare tematică, în funcție de domeniul de intervenție.  
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Această variantă are avantajul de a fi mai ușor de implementat printr-o 

implicare mai mare a cetățenilor în procesul de bugetare participativă exact în 

domeniul în care aceștia consideră că pot aduce o valoare adăugată, o contribuție 

semnificativă. 

 

2.3. Condiții necesare pentru organizarea unor procese de 

bugetare participativă eficiente 

 

Bugetarea participativă implică o serie de etape, începând cu alocarea 

bugetului destinat funcționării acestui mecanism, continuând cu pregătirea 

procesului, propuneri ale cetățenilor, discutarea și prelucrarea acestora, votarea și 

implementarea proiectelor declarate ca fiind câștigătoare. Implementarea și 

derularea mecanismului de bugetare participativă este condiționată de 

următoarele: 

 Obținerea sprijinului polic pentru implementarea și derularea întregului 
proces 

 Stabilirea procedurilor de lucru 

 Promovarea mecanismului de bugetare participativă în rândul cetățenilor 

 Asigurarea în cadrul instituției publice a unei capacități suficiente de 
lucru cu publicul 

 Cooptarea cetățenilor în derularea procesului 

 Corelarea dintre bugetarea participativă și planificarea strategică și 
financiară din cadrul instituției publice 

Obținerea sprijinului polic pentru implementarea și derularea întregului 

proces 

 Acest pas este foarte important, întrucât în lipsa lui orice demers de 

implementare și derulare a procesului de bugetare participativă este supus 

eșecului. 

Stabilirea procedurilor de lucru 

Existența procedurilor de lucru contribuie la o mai bună înțelegere a 

mecanismului de bugetare participativă. Totodată, existența acestor proceduri 

contribuie și la o transparetizare a procesului, astfel încât acesta să poată fi 

cunoscut de toți cetățenii deopotrivă. 

Promovarea mecanismului de bugetare participativă în rândul cetățenilor 

 Un pas important în vederea asigurării succesului asupra imeplementării și 

derulării mecanismului de bugetare participativă este reprezentat de realizarea 

unei campanii de informare. Pentru ca mecanismul de bugetare participativă să 

aibă succes, este absolut necesar ca oamenii să afle despre el, ce implică, care 

sunt modalitățile prin care aceștia se pot implica. În anii următori, informarea și   

rezultatelor și proiectelor realizate. 
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Asigurarea în cadrul instituției publice a unei capacități suficiente de lucru 

cu publicul 

Pentru a funcționa este absolut necesar ca în cadrul oricărei instituții care 

implementează acest mecanism de bugetare participativă să existe una sau mai 

multe structuri responsabile cu implementarea și dezvoltarea acestui mecanism. 

 

2.4. Cooptarea cetățenilor în derularea procesului 

 
 În cadrul mecanismului de bugetare participativă este nevoie de o 

cooperare și o strânsă colaborare între instituția publică care gestionează acest 

proces și cetățeni. Astfel, cetățenii trebuie să se implice în mod activ în 

implementarea și derularea procesului, prin propunerea de proiecte pentru 

rezolvarea unor necesități din zona în care aceștia locuiesc, iar pe de altă parte, 

cetățenii doresc să vadă rezultate concrete din partea conducătorilor/aleșilor 

locali, respectiv finanțarea și implementarea proiectelor propuse. 

Această barieră poate fi depășită printr-un proces eficient de informare, 

transparență, sprijin reciproc. Doar împreună o localitate poate fi dezvoltată 

durabil, armonios cu dorințele și nevoile cetățenilor. 

Corelarea dintre bugetarea participativă și planificarea strategică și 

financiară din cadrul instituției publice 

 Acest pas este unul extrem de important în vederea asigurării unei 

funcționări optime a mecanismului de bugetare participativă. Astfel, conducătorii 

locali trebuie să se asigure că investițiile sunt fezabile, în acord cu intențiile pe 

termen lung. Cetățenii trebuie să fie informați în mod transparent asupra acestor 

aspecte, astfel încât acestea să poată fi cunoscute, dezbătute și de ce nu, 

îmbunătățite pe parcursul implementării. 

 

2.5. Rolul autorităților locale și al organizațiilor societății civile 

în organizarea procesului de bugetare participativă 

 

Mecanismul de bugetare participativă este un proces complex, care necesită 

o permanentă sincronizare între autoritatea locală și cetățeni. În acest context, 

existența unei bune comunicări și coordonări la fiecare pas este cea mai bună 

metodă pentru a asigura derularea optimă a procesului, conform cu calendarul de 

lucru, astfel încât să fie atinse rezultatele preconizate.  
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Tabel 1 - Responsabilități ale actorilor cheie în prima fază a procesului 

 

Autoritatea publică locală Cetățenii / ONG / Societăți 

comerciale  

Stabilirea domeniilor de aplicare   

Alocarea bugetului pentru fiecare 

domeniu de intervenție 

 

Derularea campaniilor de informare Implicarea în procesul de informare prin 

adresarea de întrebări, clarificarea 

diferitelor aspecte și promovarea 

acestei intenții și în rândul altor 

persoane 

Organizarea de sesiuni de dezbatere / 

ateliere participative 

Participarea la aceste sesiuni, adresarea 

de întrebări în vederea clarificării 

diferitelor aspecte 

Publicarea calendarului de participare Informarea cu atenție și verificarea în 

permanență a site-ul instituției 

responsabile 

 
Tabel 2 – Responsabilități ale actorilor cheie în a doua fază a procesului 

 

Autoritatea publică locală Cetățenii / ONG / Societăți 

comerciale  

Asigurarea derulării procesului 

(înscrierea proiectelor) 

Pregătirea și depunerea proiectului cu 

verificarea riguroasă a condițiilor de 

eligibilitate, precum și atingerea 

criteriilor de punctare/diferențiere 

proiecte 

Verificarea îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate 

Monitorizarea stadiului proiectului 

depus 

Evaluarea proiectelor – analiza tehnică, 

economică și juridică a propunerilor de 

proiecte 

Monitorizarea stadiului proiectului 

depus 

Comunicarea rezultatelor Verificarea dacă rezultatul obținut este 

conform cu evaluarea inițială, stabilită 

de fiecare cetățean în parte și 

depunerea contestațiilor, dacă este 

cazul 

Soluționarea contestațiilor Monitorizarea rezultatului contestației 
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depuse 

Implementarea proiectelor Monitorizarea modalității în care 

proiectele selectate sunt implementate 

Evaluarea acțiunii și pregătirea ciclului 

următor 

Participarea în mod activ la evaluarea 

acțiunii, transmiterea de sugestii și 

recomandări de îmbunătățire și 

implicarea în organizarea următorului 

ciclu de bugetare participativă 

 

2.6. Selecția și implementarea proiectelor 

 

Înainte de demararea acestui mecanism de bugetare participativă este 

important să se stabilească o metodologie clară, concisă, care să arate care este 

modalitatea de depunere, evaluare și selecție a proiectelor, precum și care este 

modalitatea de contestare a rezultatelor, în cazul în care cetățenii și-ar dori să 

depună contestații. 

În ceea ce privește bugetul alocat acestui mecanism, este foarte important 

ca aceasta să țină cont de câteva aspecte, respectiv: 

 Nevoile de dezvoltare ale localității, regiunii; 

 Puterea financiară a localității, regiunii; 

 Gradul de experiență în dezvoltarea unui mecanism democratic. 
După selecția proiectelor, o etapă importantă este reprezentată și de 

implementarea proiectelor. Implementarea proiectelor trebuie să fie un proces 

comun, care să implice atât administrația, cât și cetățenii. Parteneriatul dintre 

adminstrație și cetățeni trebuie să continue și după etapa de depunere și selecție 

a proiectelor, putând chiar afirma că această etapă de implementare este cea mai 

importantă pentru concretizarea rezultatelor. 

III. EFECTELE ORGANIZĂRII PROCESELOR DE BUGETARE 

PARTICIPATIVĂ 

3.1. Beneficiile bugetării participative pentru administrația 

publică locală 

 

Mecasnismul de Bugetare Participativă aduce o serie de beneficii atât în 

rândul admnistrației publice locale care gestionează acest proces, cât și în rândul 

cetățenilor, în calitate de parteneri ai administrației publice locale în 

implementarea acestui proces.  
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Cel mai important beneficiu adus de implementarea mecanismului de 

bugetare participativă este reprezentat de creșterea responsabilității și 

transparenței în procesul de guvernare – implicarea activă a cetățenilor ajută la 

o eficientizare a actului de guvernare, prin cunoașterea reală a problemelor cu 

care comunitatea se confruntă și prin sprijinirea comunității în vederea rezolvării 

acestor probleme / necesități. O transparență în actul de guvernare aduce un alt 

beneficiu, respectiv în conștientizarea, de către cetățeni, a rolurilor și 

responsabilităților administrației publice locale. Cetățenii sunt informați astfel în 

legătură cu limitările pe care administrația publică locală le are, care este costul 

proiectelor publice, ceea ce poate conduce la o guvernanță mai aproape de 

cetățean, contribuind astfel și la o creștere a eficienței actului administrativ. 

Derularea mecanismului de bugetare participativă contribuie așadar la crearea 

unei legături de încredere între administrația publică locală și cetățeni, 

susținând totodată o alocare eficientă a resurselor în funcție de nevoile 

cetățenilor. 

 

3.2. Riscuri ale organizării procesului de bugetare 

participativă 

 

Organizarea procesului de bugetare participativă aduce o serie de riscuri, 

motiv pentru care, înainte de aprobarea procedurilor de funcționare, este necesar 

să fie cunoscute riscurile care pot apărea și care pot influența într-un mod negativ 

procesul de bugetare participativă. Aceste riscuri nu sunt o regulă generală, ele 

depind foarte mult de contextul local care se implementează de fiecare 

autoritate. Rolul autorităților este, așadar, reprezentat de cunoașterea acestor 

riscuri și de ajustarea procesului organzatoric astfel încât aceste riscuri să fie 

minimizate la sursă. 

 

Tabel 3 - Riscuri ale organizării procesului de bugetare participativă 
 

Ce se urmărește prin BP Risc 

Descentralizarea în baza 

competențelor, pe domenii de 

aplicare 

Întâlnirile avute la nivelul unui domeniu 

de intervenție pot fi limitate, astfel 

încât contextul macro să nu ajungă să 

fie cunoscut 

Generarea unui nivel ridicat de 

participare în procesul de promovare 

Întârzierea derulării procesului de 

bugetare participativă în schimbul 

informării publicului interesat să depună 
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proiecte 

Înlăturarea dezechilibrelor apărute 

la nivelul unui oraș, județ, regiuni 

Înlăturarea dezechilibrelor apărute la 

nivelul unui oraș, județ, unei regiuni 

poate conduce către o slabă 

reprezentare a respectivelor regiuni 

Implementarea unor proiecte 

propuse de cetățeni, dar în acord cu 

direcțiile de dezvoltare și 

obiectivele autorităților locale 

Evaluarea subiectivă a acestora, doar de 

către comunitate ar putea conduce la o 

slabă reprezentare a cetățenilor și 

favorizarea acelora care dețin o putere 

mai mare în oraș, regiune 

Implementarea unor proiecte 

propuse de cetățeni, dar în acord cu 

direcțiile de dezvoltare și 

obiectivele autorităților locale 

Dând posibilitatea autorităților locale să 

fie implicate în procesul de evaluare, 

există riscul ca procesul să devină 

dominat de liderii puterii locale și nu de 

cetățeni 

Educarea publicului cu privire la 

rolul și atribuțiile autorităților 

locale, dar și cu privire la aspecte 

financiare, ce țin de bugetul local 

Participanții depind în mod direct de 

informațiile oferite de autorități 

Creșterea transparenței și 

responsabilizării 

Cetățenii să nu primească toată 

informația, iar efectul scontat să fie 

invers 

 

IV. BUGETAREA PARTICIPATIVĂ ÎN LEGISLAȚIA EUROPEANĂ ȘI 
NAȚIONALĂ 

 

Autonomia locală este percepută la nivel european ca fiind principalul 

element ce stă la baza principiilor democratice, a statului de drept clar consfințit 

la nivelul Uniunii Europene, care, prin reglementarea sa legală și aplicarea 

concretă, face posibilă descentralizarea puterii.4 Necesitatea participării 

cetățenilor în actul de guvernare este evidențiată de Cartea Europeană a 

Autonomiei Locale, transpusă în legislația românească prin Legea nr. 199/1997 

pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985. Cartea Europeană a Autonomiei Locale definește autonomia 

locală ca „dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice 

locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în 

interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice.  

                                         
4 Autonomia locală în România, Editura All Beck, București, 1999 – Eugen POPA 
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Acest drept este exercitat de consilii sau adunări compuse din membrii 

aleși prin sufragiu liber, secret, egal, direct și universal, care pot dispune de 

organe executive care răspund în fața lor. Această dispoziție nu prejudiciază 

decurgerea adunărilor cetățenești, referendumul sau orice altă formă de 

participare directă a cetățenilor, acolo unde ea este permisă de lege.”5 

Constituțiile statelor lumii acordă un loc primordal principiului autonomiei 

locale, care se află la baza organizării și funcționării autorităților administrației 

publice locale. Art. 120 din Constituția României consacră drept principiu de bază 

„Administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe 

principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor 

publice.”  Cu toate că principiul autonomiei locale este clar consfințit în 

legislația românească, aceasta nu cuprinde prevederi specifice pentru 

reglementarea conceptului de bugetare participativă. Bugetarea participativă în 

sens larg poate fi regăsită la nivelul Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și la nivelul Ordonanței 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. Astfel, potrivit art. 75 din OUG 57 din 2019 se consfințește faptul că 

„Administrația publică locală din unitățile administrativ-teritoriale se 

organizează și funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației 

publice prevăzute la partea I titlul III și al principiilor generale prevăzute în Legea 

nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum și a următoarelor principii specifice: a) 

principiul descentralizării, b) principiul autonomiei locale; c) principiul consultării 

cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit; d) principiul 

eligibilității autorităților administrației publice locale; e) principiul cooperării; f) 

principiul responsabilității; g) principiul constrângerii bugetare.” Conform acestui 

articol, autoritățile locale servesc interesele comunității, comunitate pe care 

trebuie să o consulte înainte de luarea oricăror decizii pentru soluționarea 

problemelor cu care aceasta se confruntă. Cetățenii sunt consultați inclusiv în 

procesul de adoptare al bugetului local, căci, potrivit art. 8 din Legea nr. 273 din 

2006 privind finanțele publice locale, „Procesul bugetar este deschis și 

transparent, acesta realizându-se prin: 

 Publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice, sau 
afișarea la sediul autorității administrației publice locale respective a 
proiectului de buget local și a contului anual de execuție a acestuia 

 Dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării 
acestuia 

                                         
5 Art. 3 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
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 Prezentarea contului anual de execuție a bugetului local în ședință 
publică”. 
 

Mai mult decât atât, Legea nr. 52 din 2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, include 

principiile și procedurile ce trebuie urmate de către autoritățile publice pentru a 

asigura publicitatea și consultarea cetățenilor cu privire la proiectele de acte 

normative. Bugetul local, fiind un proiect de hotărâre supus aprobării consiliului 

județean, se încadrează în această categorie.  

Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, stabilește, în cadrul art. 11, principiul anualității, potrivit 

căruia, „Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condițiile legii, pe o 

perioadă de un an, care corespunde exercițiului bugetar.” Astfel, ținând cont de 

această prevedere, este foarte important ca în procesul de bugetare participativă 

să fie incluse proiecte care se pot implementa pe parcursul unui an de zile. Art. 14 

din cadrul aceleiași legi prevede că „Nicio cheltuială din fonduri publice nu poate 

fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu 

are prevederi bugetare și surse de finanțare.” Înainte de lansarea procesului de 

bugetare participativă este absolut necesar ca suma cuvenită acestui mecanism să 

fie prinsă în bugetul local. În situația în care bugetul autorității publice locale 

înregistrează foarte multe arierate, este puțin probabil ca implementarea unui 

astfel de mecanism să fie posibil. 

Cunoașterea legislației este foarte importantă în procesul de implementare 

al mecanismului de bugetare participativă. În acest proces, un rol primordial este 

ocupat de cunoașterea principiilor de funcționare a bugetelor locale, așa cum sunt 

ele enunțate de legea finanțelor publice locale mai sus referite, aceasta oferind 

cadrul pentru organizarea unui proces de transparentizare a finanțelor publice 

locale și de organizare a unui mecanism de bugetare participativă. 
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V. PAȘII PRINCIPALI ÎN DEFINIREA STRATEGIEI MECANISMULUI 

DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ  

5.1. Gestionarea mecanismului de bugetare participativă 

 

Mecanismul de bugetare participativă este susținut, la nivelul UAT – Județul 

Tulcea, de către un Comitet de Coordonare și de către 5 Comisii de Specialitate. 

Procedurile privind înființarea și organizarea Comitetului de Coordonare, precum și 

a celor 5 Comisii de Specialitate se regăsesc detaliate în prezenta  strategie. 

 În cadrul acestor proceduri va fi descrisă modalitatea de înființare, 

organizare și modalitatea în care fiecare entitate va fi implicată în realizarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea mecanismului de bugetare 

participativă implementat la nivelul UAT – Județul Tulcea.  

 

Comitetul de Coordonare – Structură locală de tip partenerial, fără 

personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de realizare, 

implementare, monitorizare și evaluare a mecanismului de bugetare participativă 

la nivelul UAT – Județul Tulcea. 

Comisiile de Specialitate – Structură înființată pentru asigurarea 

implementării mecanismului de bugetare participativă, aflată în subordinea 

Comitetului de Coordonare. La nivelul UAT – Județul Tulcea se va înființa câte o 

comisie pentru fiecare domeniu de aplicare. Comisiile de Specialitate devin  active 

în funcție de  domeniile de aplicare propuse finanțării: Economie locală, 

Infrastructură, dezvoltare urbană și mediu, Sănătate, educație și servicii sociale, 

Turism, cultură și sport, Agricultură și dezvoltare rurală. 

 

COMISII DE SPECIALITATE 

 

 Comisia de specialitate Economie locală; 

 Comisia de specialitate Infrastructură, dezvoltare urbană și mediu; 

 Comisia de specialitate Sănătate, educație și servicii sociale; 

 Comisia de specialitate Turism, cultură și sport; 

 Comisia de specialitate Agricultură și dezvoltare rurală. 
 

Tabel 4 - Documente cadru prin care este stabilită modalitatea de gestionare a 
mecanismului de bugetare participativă – Comitet Coordonare 

 

Nr. 

crt. 
Denumire document Conținut pe scurt 

1. Procedură privind înființarea și Modalitatea de înființare, organizare și 
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Nr. 

crt. 
Denumire document Conținut pe scurt 

organizarea Comitetului de 

Coordonare al Mecanismului de 

Bugetare Participativă 

funcționare a Comitetului de Coordonare – 

criteriile de selecție, regulile și modalitatea 

de lucru general valabile pentru 

funcționarea Comitetului de Coordonare 

2. Procedura de arhivare a 

documentelor elaborate de 

Comitetul de Coordonare 

Modalitatea de înregistrare, îndosariere și 

arhivare a documentelor elaborate sau 

primite de către Comitetul de Coordonare 

3. Procedura de comunicare a 

Comitetului de Coordonare 

Stabilirea cerințelor, responsabilităților și 

metodelor pentru comunicarea internă, 

externă, dar și cu mass media, în vederea 

transmiterii datelor și informațiilor esențiale 

din cadrul Mecanismului de Bugetare 

Participativă. 

4. Procedura privind organizarea și 

desfășurarea ședințelor din cadrul 

Comitetului de Coordonare 

Set unitar de reguli pentru reglementarea 

modului de pregătire și desfășurare a 

ședințelor ordinare și extraordinare ale 

Comitetului de Coordonare al Mecanismului 

de Bugetare Participativă 

5. Plan anual de activități al 

Comitetului de Coordonare 

Calendarul anual de lucru al Comitetului de 

Coordonare 

 
Tabel 5 - Documente cadru prin care este stabilită modalitatea de gestionare a 
mecanismului de bugetare participativă – Comisii de Specialitate 

 

Nr. 

crt. 
Denumire document Conținut pe scurt 

1. Procedură privind înființarea și 

organizarea Comisiilor de 

Specialitate pentru 

funcționarea Mecanismului de 

Bugetare Participativă 

Modalitatea de înființare, organizare și 

funcționare a Comisiilor de Specialitate – 

criteriile de selecție, regulile și modalitatea 

de lucru general valabile pentru funcționarea 

Comisiilor de Specialitate 

2. Procedura de arhivare a 

documentelor elaborate de 

Comisia de Specialitate 

Modalitatea de înregistrare, îndosariere și 

arhivare a documentelor elaborate sau primite 

de către Comisiile de Speialitate 

3. Procedura de comunicare a 

Comisiilor de Specialitate 

Stabilirea cerințelor, responsabilităților și 

metodelor pentru comunicarea internă, 

externă, dar și cu mass media, în vederea 

transmiterii datelor și informațiilor esențiale 

din cadrul Mecanismului de Bugetare 

Participativă 

4. Procedura privind organizarea Set unitar de reguli pentru reglementarea 
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Nr. 

crt. 
Denumire document Conținut pe scurt 

și desfășurarea ședințelor din 

cadrul Comisiei de Specialitate 

modului de pregătire și desfășurare a 

ședințelor ordinare și extraordinare ale 

Comisiilor de Specialitate din cadrul 

Mecanismului de Bugetare Participativă 

5. Plan anual de activități al 

Comisiilor de Specialitate 

Calendarul anual de lucru al Comisiilor de 

Specialitate 

 

5.2. Derularea procesului de bugetare participativă 

 

Bugetarea participativă este procesul ce presupune implicarea activă a 

cetățenilor din comunitate într-un proces de deliberare și de decizie pentru 

stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul județului în 

scopul dezvoltării localității în care trăiesc, această dezvoltare fiind posibilă în 

urma unui parteneriat între autoritățile locale și cetățeni. Parteneriatul între 

administrație publică și cetățeni este posibil printr-un act bilateral, respectiv, pe 

de o parte administrația locală alocă resursele financiare necesare (o parte din 

bugetul anual al instituției), iar pe de altă parte, cetățenii propun proiecte care să 

contribuie la rezolvarea unor probleme / necesități și care totodată să facă 

posibilă dezvoltarea localităților în care aceștia trăiesc. Pentru a ajunge la acest 

rezultat trebuie parcurși următorii pași: 

 UAT - Județul Tulcea alocă o parte din buget; 

 UAT - Județul Tulcea informează cetățenii cum se pot implica; 

 Cetățenii propun idei și proiecte pentru dezvoltarea județului; 

 Cetățenii participă la sesiuni de lucru cu persoanele implicate; 

 Cetățenii își promovează proiectele în comunitatea din care fac parte și 
votează proiectele; 

 UAT - Județul Tulcea se ocupă de implementarea proiectelor selectate. 
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Figura 2 - Flux derulare proces bugetare participativă 

 

 
Într-o primă etapă, în vederea derulării procesului de bugetare participativă 

la nivelul UAT – Județul Tulcea este necesar să fie stabilit bugetul propus pentru 

implementarea proiectelor, pentru fiecare domeniu de investiție. Propunerile de 

proiecte ce vor veni din partea cetățenilor trebuie să se încadreze într-unul dintre 

aceste domenii de aplicare. În această etapă este importată și maparea dintre 

domeniile de aplicare și Comisiile de Specialitate, astfel încât cetățeanul să   

cunoască organismul responsabil căruia îi poate adresa întrebări în vederea 

clarificării diferitelor aspecte. 

 A doua etapă în derularea procesului de bugetare participativă este 

reprezentat de organizarea campaniilor de informare, astfel încât cei mai mulți 

dintre cetățenii județului Tulcea, dacă nu este posibil chiar toți, să cunoască acest 

demers și să-și dorească să se implice în derularea și implementarea acestuia la 

nivelul comunității din care fac parte. 

 A treia etapă este reprezentată de organizarea și derularea atelierelor 

participative / sesiunilor de dezbatere / consultărilor publice. În cadrul acestor 

evenimente, cetățenii sunt informați activ referitor la implicațiile procesului de 

bugetare participativă, urmând ca ulterior să fie sprijiniți, dacă este cazul, în 

vederea construirii proiectului destinat comunității lor. 

 A patra etapă este reprezentată de publicarea calendarului cu privire la 

modalitatea de depunere și evaluare a proiectelor depuse. Printr-un proces 

transparent, cetățenii sunt informați cu privire la calendarul de lucru al 

organismelor înființate în cadrul mecanismului de bugetare participativă, urmând 

ca cetățenii să se informeze activ asupra acestui calendar, astfel încât să-l poată 

asuma și respecta în totalitate. 
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 A cincea etapă este reprezentată de depunerea proiectului, în conformitate 

cu calendarul de lucru publicat.  

În această etapă este important ca fiecare cetățean care își dorește să 

depună un proiect să cunoască și să respecte criteriile de eligibilitate. UAT - 

Județul Tulcea, prin organismele înființate, comunică rezultatul procesului, 

urmând ca cetățenii care se consideră afectați de acest rezultat să depună 

contestație, în vederea reevaluării proiectelor depuse.  

 A șasea etapă - După finalizarea procesului de evaluare și selecție, cetățenii 

a căror idee de proiect a fost selectatată își promovează proiectul în rândul 

vecinilor, astfel încât ideea lor să fie susținută de întreaga comunitate, respectiv 

participarea cetățenilor la procedura de vot. Doar așa se poate asigura de reușita 

și selecția ideii lor de proiect. 

 A șaptea etapă este reprezentată de implementarea proiectelor selectate 

de către Consiliul Județean Tulcea, urmând ca ulterior să fie monitorizate și 

evaluate prin rapoarte periodice. 

 

Tabel 6 - Documente cadru care reglementează derularea procesului de bugetare 
participativă 

 

Nr. 

crt. 
Denumire document Conținut pe scurt 

1. Procedura de propunere, 

selecție și vot asupra 

proiectelor propuse de primărie 

sau de comunitate 

Stabilirea cadrului general și a procedurii de 

propunere, selecție și vot asupra proiectelor 

de interes public inițiate de cetățeni prin 

implicarea lor directă în cadrul mecanismului 

de bugetare participativă 

2. Procedura de aprobare a 

proiectelor din punct de vedere 

legal și al eligibilității, din 

punct de vedere tehnic și 

financiar, precum și procedura 

de votare a proiectelor depuse 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea unui cadru transparent al verificării: 

 conformității administrative și 
eligibilității, în vederea stabilirii 
conformității, corectitudinii și 
completutudinii propunerilor de 
proiect depuse 

 descrierii proiectelor și evaluării 
sustenabilității acestora din 
punct de vedere tehnic și 
financiar 

 modalității în care proiectele 
depuse sunt votate de către 
comunitate 

Stabilirea cadului transparent de selecție 

finală a propunerilor de proiecte depuse, după 

derularea etapelor: 
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Nr. 

crt. 
Denumire document Conținut pe scurt 

 evaluare conformitate 
administrativă și a eligibilității 

 evaluare tehnică și financiară 

 proces de votare on line 
3. Procedura de soluționare a 

contestațiilor 

Stabilirea cadrului transparent ce 

reglementează modalitatea de depunere și 

rezolvare a contestațiilor pentru proiectele 

depuse în cadrul Mecanismului de Bugetare 

Participativă 

4. Regulament privind modul de 

monitorizare și raportare a 

mecanismului de bugetare 

participativă – Indicatori de 

performanță 

Stabilirea modului de monitorizare și 

raportare a mecanismului de bugetare 

participativă, precum și a indicatorilor de 

performanță 

VI. PROCEDURĂ PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI 

FUNCȚIONAREA COMITETULUI DE COORDONARE AL 

MECANISMULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ 

 

6.1. Scopul procedurii 

 

Prezenta procedură stabilește modalitatea de înființare, organizare și 

funcționare a Comitetului de Coordonare care va fi implicat în realizarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea Mecanismului de Bugetare 

Participativă. În baza procedurii se vor stabili criteriile de selecție a membrilor, 

regulile și modalitatea de lucru general valabile pentru funcționarea Comitetului 

de Coordonare. 

Procesul de înființare, organizare și funcționare a Comitetului de 

Coordonare va urma o succesiune de activități logice în care vor fi descrise etapele 

de selecție a membrilor, atribuțiile și responsabilitățile factorilor implicați, 

resursele utilizate și termenele pentru realizarea activităților. 

 

6.2. Domeniul de aplicare 

 

Procedura se aplică în vederea stabilirii cadrului de reglementare pentru 

organizarea Mecanismului de Bugetare Participativă în cadrul UAT – Județul 

Tulcea, în scopul creșterii calității procesului decizional pentru a răspunde în mod 

fundamental și coerent nevoilor comunității din județul Tulcea. 
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6.3. Documente de referință 

 

 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului (Regulamentul nr. 1303/2013); 

 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul European de dezvoltare 
regional și dispozițiile specific aplicabile obiectivului referitor la 
investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului 
instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene 
structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului 
instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structural 2007-
2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 Constituția României, revizuită în 2003 conține prevederi cu privire la 
dreptul la libera informație și la libertatea de gândire și exprimare a 
opiniilor, care este inviolabilă (art. 30); 

 Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru 
consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului 
național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea 
administrației publice 2014-2020; 

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 

 Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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6.4. Definiții, abrevieri și acronime 

Definiții specifice procedurii 

 

Tabel 7 - Glosar de termeni 

 

TERMEN DEFINIȚIE 

Activitate Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină 

procese de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate 

ridicat. 

Bugetare participativă Instrument de management deschis, incluziv și transparent, 

instrument care permite participarea reală a cetățenilor la 

guvernarea orașului, aceștia putând decide în mod direct cum 

se va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul 

de investiții. 

Cod de conduită Document care prevede măsuri de prevenire a conflictelor de 

interese care pot să apară în legătură cu participarea 

membrilor în Comitetului de Coordonare, care stabilește 

principiile în baza cărora se desfășoară activitatea 

Comitetului de Coordonare, face parte integrantă din 

Procedura privind înființarea și organizarea Comitetului de 

Coordonare al Mecanismului de Bugetare Participativă și 

se aprobă odată cu aceasta. 

Comitet de Coordonare Structură locală de tip partenerial, fără personalitate 

juridică, cu rol decizional strategic în procesul de realizare, 

implementare, monitorizare și evaluare a mecanismului de 

bugetare participativă la nivelul județului Tulcea. 

Comisie de specialitate Comisie aflată în coordonarea CC, într-un anumit domeniu de 

activitate / interes, cu rolul de a sprijini activitatea 

Comitetului de Coordonare. 

Dezvoltare comunitară Participarea activă și integrarea comunității în procesele de 

dezvoltare locală în vederea atingerii bunăstării pentru toți 

membri ei. 

Dezvoltare durabilă Totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-

economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui 

echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice, sau 

altfel spus, „dezvoltarea care urmărește satisfacerea 

nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea 

generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.”6 

Diagrama de proces Schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și 

pașii realizării unui proces sau unei activități. 

                                         
6 Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare (Raportul Brundtland) - 
http://www.eytv4scf.net/wced-ocf.htm  

http://www.eytv4scf.net/wced-ocf.htm
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TERMEN DEFINIȚIE 

Eficacitate Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru 

fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și 

rezultatul efectiv al activității respective. 

Eficiență Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu 

resursele utilizate. 

Factor interesat Persoană, un grup sau o instituție care are un interes, care 

are ceva de câștigat sau de pierdut ca urmare a 

implementării unei schimbări (proiect, program, politică). De 

multe ori, aceștia se regăsesc sub denumirea de grupuri 

interesate și pot avea o influență foarte puternică asupra 

rezultatului proceselor deliberative pentru luarea unei decizii 

sau chiar asupra succesului implementării unei decizii deja 

luate. 

Invitat Reprezentant al instituțiilor europene, al instituțiilor 

administrației publice centrale și locale și al altor organisme 

naționale / internaționale, precum și reprezentant al 

mediului de afaceri, societății civile sau orice persoană 

interesată să contribuie la dezvoltarea județului Tulcea 

(invitat la inițiativa Președintelui Comitetului de 

Coordonare). 

Luarea deciziei Procesul deliberativ desfășurat de membrii Comitetului de 

Coordonare, în conformitate cu prezenta procedură. 

Membru Persoană desemnată prin Dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea și / sau referat de aprobare de la 

ordonatorul de credite, având drept de decizie (vot). 

Monitorizare Activitatea continuă de colectare a informațiilor relevante 

despre modul de desfășurare a procesului sau activității. 

Obiective Efectele pozitive pe care conducerea entității publice 

încearcă să le realizeze sau evenimentele / efectele negative 

pe care conducerea încearcă să le evite. 

Obiective generale Enunț general asupra a ceea ce va fi realizat și a 

îmbunătățirilor ce vor fi întreprinse. Un obiectiv descrie un 

rezultat așteptat sau un impact și rezumă motivele pentru 

care o serie de acțiuni au fost întreprinse.  

Obiective individuale Exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a 

fost creat și funcționează postul respectiv. Aceste obiective 

se realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a 

competenței profesionale, a autonomiei decizionale și a 

autorității formale de care dispune persoana angajată pe 

postul respectiv. 

Obiective specifice Derivate din obiective generale și care descriu, de regulă, 

rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie 
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TERMEN DEFINIȚIE 

atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie 

îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de 

rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din 

cadrul entității publice. Obiectivele specifice trebuie astfel 

definite încât să răspundă pachetului de cerințe SMART 

(specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de 

realizare). 

Obiective strategice Scopurile instituției / organizației pe termen lung ce fac 

trecerea de la viziunea și misiunea instituției / organizației la 

proiecte și planuri specifice. 

  

Participarea activă la 

luarea deciziei 

Modalitate de luare a deciziei prin formularea de 

recomandări de către orice cetățean. 

Plan de acțiuni Instrument sintetic de planificare care se elaborează către 

sfârșitul procesului de elaborare a propunerii de proiecte, 

urmând a fi utilizat pe parcursul implementării. 

 

 

Președinte Comitet de 

Coordonare 

Coordonatorul Comitetului de Coordonare care are drept 

responsabilitate de a conduce activitatea Comitetului de 

Coordonare. 

Priorități locale Politici considerate prioritare la un anumit moment de către 

autoritățile administrației publice locale.  

Procedură operațională 

(procedură de lucru) 

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se 

desfășoară la nivelul unei structuri, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice. 

Recomandare Orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, 

exprimată verbal sau în scris, primită de către autoritățile 

publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a 

deciziilor și în procesul de elaborare a actelor normative 

(Legea 52/2003, art. 3, punctul d). 

Ședință ordinară Sesiune de dezbatere organizată, trimestrial, la nivelul 

Comitetului de Coordonare. 

Ședință extraordinară În situația în care se constată a fi necesară convocarea unor 

ședințe extraordinare în scopul deblocării / rezolvării unor 

probleme apărute, Comitetului de Coordonare se poate 

întruni în ședințe extraordinare la inițiativa Președintelui, la 

cererea Președintelui Consiliului Județean sau la propunerea 

a cel puțin o treime din membrii Comitetului de Coordonare. 
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Abrevieri și acronime specifice procedurii 

 

Tabel 8 - Abrevieri și acronime specifice procedurii 
 

ABREVIERE / ACRONIM 
DETALIERE 

  

CC Comitet de Coordonare 

CS Comisie de Specialitate 

POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă 

FP Fișă de proiect 

SDD Strategie de Dezvoltare Durabilă 

BP Bugetare participativă 

PO Procedură operațională 

PL Procedură de lucru 

 

6.5. Descrierea procedurii 

 

Dispoziții generale 

 

Comitetul de Coordonare din cadrul UAT – Județul Tulcea este structura 

partenerială, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de 

realizare, implementare, monitorizare și evaluare a mecanismului de bugetare 

participativă la nivelul UAT – Județul Tulcea. 

Comitetul de Coordonare pentru mecanismul de bugetare participativă din 

cadrul UAT - Județul Tulcea este denumit în continuare CCBP. 

CCBP funcționează pe toată perioada de organizare și implementare a 

mecanismului de bugetare participativă de la nivelul UAT - Județul Tulcea. 

Prezenta procedură stabilește componența, atribuțiile și modul de 

organizare și funcționare a Comitetului de Coordonare. 

 

Rolul Comitetului de Coordonare 

 

Comitetul de Coordonare reprezintă primul nivel de coordonare strategică în 

procesul de realizare, implementare, monitorizare și evaluare a mecanismului de 

bugetare participativă la nivelul județului Tulcea. 

Comitetul de Coordonare are drept rol principal sprijinirea dezvoltării 

comunității prin încurajarea cetățenilor din județul Tulcea să se implice în 

definirea priorităților și a obiectivelor de investiții. 

Obiectivele Comitetului de Coordonare sunt: 
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 Asigurarea coordonării realizării și revizuirii Strategiei de bugetare 
participativă a județului Tulcea; 

 Asigurarea coordonării activității de implementare a Strategiei de 
bugetare participativă a județului Tulcea; 

 Monitorizarea și evaluarea realizării în bune condiții a obiectivelor 
stabilite prin Strategia de bugetare participativă a județului Tulcea. 

 

 

Constituirea Comitetului de Coordonare 

 

Comitetul de Coordonare din cadrul UAT – Județul Tulcea este constituit 

prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Tulcea.  

Membrii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea  

și / sau ai instituțiilor subordonate acestuia, precum și membrii din rândul 

consilierilor județeni vor fi numiți de către Președintele consiliului județean prin 

dispoziție. Structura propusă va urmări asigurarea unei reprezentări echilibrate a 

domeniilor de aplicare. 

Membrii din exteriorul instituției vor fi selectați în urma parcurgerii 

procedurii de selecție, fiind luate în considerare principiile de transparență, 

nediscriminare, egalitate de șanse, parteneriat și reprezentativitate. 

 

Atribuțiile Comitetului de Coordonare 

 

Principalele atribuții ale Comitetului de Coordonare: 

 Aprobă și amendează documentele care sunt necesare pentru realizarea 
Strategiei de bugetare participativă a județului Tulcea; 

 Analizează și dispune cu privire la asigurarea coerenței implementării 
strategiei, în toate fazele implementării, în scopul utilizării eficiente a 
fondurilor publice puse la dispoziția Mecanismului de Bugetare 
Participativă; 

 Asigură transparența bugetară și administrativă, respectiv se asigură că 
administrația publică județeană se deschide către cetățeni atât în etapa 
de întocmire a bugetului județean, cât și în etapa de execuție prin 
identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea și stabilirea 
unor priorități de investiții care să conducă la rezolvarea problemelor 
identificate; 

 Ia decizii cu privire la măsurile necesar a fi aplicate pentru 
implementarea și monitorizarea corespunzătoare a Strategiei și a 
procedurilor de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă; 

 Examinează toate aspectele care afectează evoluția Mecanismului de 
Bugetare Participativă, inclusiv concluziile evaluărilor performanței; 
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 Analizează periodic progresele înregistrate în atingerea obiectivelor 
generale, obiectivelor specifice și a direcțiilor de acțiune și a măsurilor 
prevăzute în Strategia de bugetare participativă a Județului Tulcea; 

 Elaborează rapoartele trimestriale și anuale de monitorizare și evaluare a 
stadiului implementării Strategiei și a procedurilor de funcționare a 
Mecanismului de Bugetare Participativă; 

 Aprobă și amendează propriul Regulament de Organizare și Funcționare; 

 Aprobă și amendează Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Comisiilor de Specialitate; 

 Analizează și aprobă calendarul de activități al Comisiilor de Specialitate; 

 Stabilește liniile directoare privind promovarea și dezvoltarea culturii 
civice de către Comisiile de Specialitate; 

 Formulează recomandări cu privire la modul de organizare a Comisiilor de 
Specialitate; 

 Formulează recomandări în legătură cu subiectele supuse dezbaterii în 
cadrul Comisiilor de specialitate și a întâlnirilor publice; 

 Formulează recomandări în legătură cu propunerile înainte de Comisiile 
de Specialitate și în cadrul întâlnirilor de lucru; 

 Aprobă și amendează Metodologia și criteriile folosite pentru selecția 
proiectelor propuse de cetățeni ca urmare a implementării Mecanismului 
de Bugetare Participativă; 

 Aprobă și amendează repartizarea alocărilor financiare din cadrul 
procesului de bugetare participativă, precum și orice modificare a 
acestora; 

 Evaluează, aprobă și respinge propunerile de proiecte propuse de 
cetățeni, din punct de vedere administrativ – eligibilitate, financiar și 
tehnic; 

 Dacă este cazul, poate propune măsuri de îmbunătățire a propunerilor de 
proiecte depuse de cetățeni, din punct de vedere tehnic și financiar, cu 
notificarea în scris a inițiatorilor; 

 Asigurarea includerii propunerilor de proiecte selectate în bugetul 
județului Tulcea în vederea finanțării lor; 

 Comitetul de Coordonare examinează cazurile de încălcare a Codului de 
conduită și absentare nemotivată a membrilor Comisiilor de Specialitate 
și poate recomanda (prin decizie a majorității membrilor) revocarea 
calității de membru pentru persoanele vizate. 
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Organizarea Comitetului de Coordonare 

 

Componența Comitetului de Coordonare 

 

Pot avea calitatea de membri ai Comitetului de Coordonare care va gestiona 

Mecanismului de Bugetare Participativă: reprezentanți din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Tulcea și/sau ai instituțiilor subordonate 

acestuia, consilieri județeni și  reprezentanți ai comunității județene. 

 

Comitetului de Coordonare este alcătuit din: 

 Membri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Tulcea și / sau ai instituțiilor subordonate acestuia – 3 persoane; 

 Membri din rândul consilierilor județeni – 2 persoane; 

 Membri din cadrul comunității – 2 persoane. 
 

Din rândul membrilor Comitetului de Coordonare va fi numit prin dispoziție, 

de către președintele Consiliului Județean Tulcea, un președinte. 

Secretarul Comitetului de Coordonare va fi numit prin dispoziție de către 

președintele Consiliului Județean, fiind nominalizat din  rândul salariaților 

Consiliului Județean Tulcea. 

La reuniunile Comitetului de Coordonare pot participa cu statut de invitați: 

reprezentanți ai instituțiilor europene, reprezentanți ai administrației publice 

centrale și ai altor organisme naționale/internaționale, reprezentanți ai mediului 

de afaceri, societății civile sau orice persoană interesată să contribuie la 

dezvoltarea județului Tulcea. 

 

Membri și Invitați 

 

 Membri din aparatul de specialitate al UAT – Județul Tulcea și/sau ai instituțiilor 

subordonate acestuia 

 

Comitetul de Coordonare are în componență 3 membri din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Tulcea și/sau  instituțiilor subordonate 

acestuia.  

Numirea membrilor se face prin Dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea. Structura propusă va urmări asigurarea unei reprezentări 

echilibrate a domeniilor de aplicare.  
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Membri din rândul consilierilor județeni 

 

Comitetul de Coordonare are în componență 2 membri din rândul 

consilierilor județeni. 

Numirea membrilor se face prin Dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea. Structura propusă va urmări asigurarea unei reprezentări 

echilibrate a domeniilor de aplicare.  

 

Membri din cadrul comunității 

 

Comitetul de Coordonare are în componență 2 membri selectați din cadrul 

comunității.  

Selecția membrilor este reglementată prin prezenta procedură, asigurându-

se respectarea principiilor privind transparența, nediscriminarea, egalitatea de 

șanse, parteneriat și reprezentativitate.  

Procedura de selecție va fi coordonată de către o comisie de selecție. 

Structura propusă va urmări asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor 

de aplicare. 

 

Invitați 

 

Invitații sunt reprezentanți ai instituțiilor europene, ai instituțiilor 

administrației publice centrale și locale și ai altor organisme naționale / 

internaționale, precum și reprezentanți al mediului de afaceri, societății civile sau 

orice persoană interesată să contribuie la dezvoltarea județului Tulcea (invitați la 

inițiativa Președintelui Comitetului de Coordonare). 

 

Președintele și secretarul Comitetului de Coordonare 

 

Președintele 

 

După declararea ca legal constituit, Președintele Comitetului de Coordonare 

va conduce Comitetul de Coordonare și va semna toate documentele elaborate de 

către acesta. 

După numirea președintelui Comitetului de Coordonare, acesta preia 

conducerea lucrărilor Comitetului de Coordonare. 

În cazul în care nu poate participa la o ședință, Președintele deleagă 

atribuțiile sale Secretarului Comitetului de Coordonare. 
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Secretarul 

 

Secratarul Comitetului de Coordonare va fi numit prin dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Tulcea. 

Secretarul Comitetului de Coordonare ajută Președintele Comitetului de 

Coordonare în ducerea la îndeplinire a mandatului său. 

Secretarul Comitetului de Coordonare îi ține locul Președintelui atunci când 

acesta se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor ce îi revin. 

 

Atribuțiile membrilor Comitetului de Coordonare 

 

Președintele Comitetului de Coordonare are următoarele atribuții: 

 Convoacă ședințele Comitetului de Coordonare; 

 Stabilește agenda ședințelor Comitetului de Coordonare; 

 Aprobă materialele ce urmează a fi transmise membrilor Comitetului 
de Coordonare, în vederea dezbaterii acestora în cadrul ședințelor; 

 Stabilește, după caz, lista invitaților la ședințele Comitetului de 
Coordonare; 

 Prezidează întâlnirile în plen; 

 Reprezintă Comitetul de Coordonare în relațiile cu terții; 

 Numește, prin decizie internă, persoană responsabilă cu gestiunea 
documentelor în cadrul Comitetului de Coordonare; 

 Aprobă documentele elaborate de membrii Comitetului de 
Coordonare; 

 Semnează deciziile Comitetului de Coordonare și minutele ședințelor 
Comitetului de Coordonare; 

 Analizează propunerile de convocare a ședințelor extraordinare și 
decide convocarea acestora; 

 Participă la ședințele Comitetului de Coordonare și la procesul de 
luare a deciziilor; 

 Decide, alături de ceilalți membri, prin vot deschis, nominal, asupra 
propunerilor de proiecte propuse de comunitate în procesul de 
bugetare participativă; 

 Întocmește  rapoartele de activitate ale Comitetului de Coordonare. 
 

Secretarul Comitetului de Coordonare are următoarele atribuții: 

 Asigură evidența membrilor, invitaților, a notificărilor de încetare / 
revocare a calității de membru; 

 Asigură convocarea Comitetului de Coordonare în condițiile stabilite 
prin prezenta procedură; 

 Pregătește și transmite documentele și materialele suport pentru 
ședințele Comitetului de Coordonare; 
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 Asigură, între ședințe, asistența logistică necesară Președintelui și 
membrilor Comitetului de Coordonare; 

 Primește, distribuie și sintetizează propunerile și comentariile 
transmise de membrii Comitetului de Coordonare sau de persoanele 
cu statut de invitat; 

 Asigură evidența deciziilor / hotărârilor Comitetului de Coordonare, a 
documentelor primite de la membrii Comitetului de Coordonare sau, 
după caz, de la persoanele cu statut de invitat; 

 Asigură păstrarea și arhivarea tuturor documentelor aferente 
activității Comitetului de Coordonare; 

 Elaborează Nomenclatorul arhivistic al Comitetului; 

 Asigură arhivarea temporară și depunerea la arhivă a documentelor;  

 Completează pagina de gardă a dosarelor; 

 Asigură arhivarea electronică a mesajelor / documentelor;  

 Predă / preia documentele grupate de la membrii Comitetului; 

 Ține evidența intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice din arhivă; 

 Verifică modul de păstrare în timp a documentelor; 

 Monitorizează implementarea deciziilor Comitetului de Coordonare; 

 Primește și asigură soluționarea corespondenței legate de activitatea 
Comitetului de Coordonare; 

 Întocmește minutele ședințelor și le transmite în format electronic 
tuturor membrilor și invitaților; 

 Întreține și actualizează secțiunea dedicată Comitetului de 
Coordonare de pe pagina de internet a UAT – Județul Tulcea; 

 Îndeplinește orice alte activități legate de asigurarea bunei 
desfășurări a activității Comitetului de Coordonare, inclusiv 
susținerea comunicării formale și informale între Comisiile de 
Specialitate și organizațiile din mediul economic, social, academic și 
din societatea civilă; 

 Participă la ședințele Comitetului de Coordonare. 
 

Membrii au următoarele atribuții: 

 Participă la ședințele Comitetului de Coordonare și la procesul de luare a 
deciziilor; 

 Propun spre dezbatere aspecte legate de implementarea, monitorizarea 
și evaluarea Strategiei și a procedurilor de funcționare a mecanismului de 
bugetare participativă; 

 Urmăresc ducerea la îndeplinire a deciziilor Comitetului de Coordonare; 

 Se informează reciproc asupra activităților desfășurate în cadrul 
Comitetului de Coordonare; 

 Informează, după încheierea ședințelor, membrii Comisiilor de 
specialitate pe care îi reprezintă în legătură cu principalele subiecte 
discutate și deciziile adoptate; 
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 Prezintă puncte de vedere ale Comisiilor de Specialitate pe care le 
reprezintă și rapoarte sau analize specifice, pe domeniul de competență; 

 Decid, prin vot deschis, nominal, asupra propunerilor de proiecte propuse 
de comunitate în procesul de bugetare participativă; 
 

Invitații au următoarele atribuții: 

 Participă la ședințele Comitetului de Coordonare, având rol consultativ, 
fără drept de vot. 

 

 

Funcționarea Comitetului de Coordonare 

 

Ședințele 

Frecvența ședințelor 

 

Comitetul de Coordonare se întâlnește trimestrial în ședințe ordinare, 

sesiune de dezbatere organizată în mod obligatoriu la nivelul Comitetului de 

Coordonare. 

În situația în care se constată a fi necesară existența unor ședințe 

extraordinare în scopul deblocării / rezolvării unor probleme apărute, Comitetului 

de Coordonare se poate întruni în ședințe extraordinare la inițiativa Președintelui, 

la cererea Președintelui Consiliului Județean sau la propunerea a cel puțin o 

treime din membrii Comitetului de Coordonare, situație în care propunerea se 

transmite în scris Secretarului Comitetului de Coordonare, urmând ca Președintele 

să decidă data convocării acestei ședințe. 

 

Pregătirea și desfășurarea ședințelor 

 

Convocarea ședințelor ordinare, transmiterea invitațiilor și a agendei 

preliminare către membri și invitați se realizează de Secretarul Comitetului de 

Coordonare, cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru ședință.  

Invitația la ședință va fi transmisă tuturor părților implicate. Convocatorul va 

conține cel puțin următoarele informații: 

 Data, ora şi locul de desfășurare al ședinței 

 Resursele necesare (proiector, calculatoare etc.) 

 Lista invitaților  

 Agenda ședinței  

 Materialele pentru ședință 
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Documentele supuse dezbaterii vor fi transmise cu cel puțin 3 zile înainte de 

data convocării. 

Fiecare invitat la ședință trebuie să răspundă afirmativ sau negativ invitației 

primită pe e-mail sau fax, în maximum 3 zile de la primirea invitației, iar în caz de 

răspuns negativ. 

Membrii Comitetului de Coordonare pot transmite Secretarului propuneri de 

completare / modificare a agendei preliminare în termen de maximum 1 zi de la 

data primirii acesteia. 

Convocarea ședințelor Comitetului de Coordonare se face întotdeauna în 

scris, invitațiile către membri fiind transmise prin fax sau e-mail. 

La începutul fiecărei ședințe se adoptă agenda prezentei ședințe. 

Ședințele Comitetului de Coordonare nu au caracter public. 

Ședințele Comitetului de Coordonare se desfășoară în limba română. 

 

Minuta ședinței 

 

Minuta ședinței, întocmită de Secretarul Comitetului de Coordonare, se 

transmite membrilor și invitaților la ședința Comitetului de Coordonare.  

Observațiile asupra minutei ședinței pot fi trimise Secretarului Comitetului 

de Coordonare în termen de 2 zile de la transmiterea acesteia. Observațiile sunt 

consemnate în anexă la Minută și sunt avute în vedere de Secretarul Comitetului 

de Coordonare la întocmirea textului final al minutei. Documentul final este 

transmis membrilor și invitațiilor la ședința Comitetului de Coordonare, fiind 

considerat ca fiind aprobat de către fiecare membru. 

Documentul final se publică pe site-ul instituției www.cjtulcea.ro, în 

secțiunea dedicată procesului de bugetare participativă. 

 

Procesul decizional 

 

Comitetul de Coordonare deliberează în mod valabil dacă la ședințele 

organizate participă majoritatea membrilor, respectiv minim patru membri. 

În cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut mai sus, în termen de 7 

zile, se organizează o a doua ședință la care Comitetul de Coordonare deliberează 

în mod valabil indiferent de numărul membrilor prezenți. 

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Comitetul de Coordonare adoptă 

hotărâri prin votul majorității simple a membrilor cu drept de vot. În caz de 

paritate, votul Președintelui este cel decisiv. 
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Consultări informale 

 

În afara Comitetului de Coordonare, la propunerea Președintelui sau a unei 

treimi din numărul membrilor Comitetului de Coordonare se pot realiza, utilizând 

mijloacele de comunicare electronică, consultări informale pe teme de 

actualitate, fără caracter decizional. 

În funcție de eventualele propuneri rezultate în urma consultărilor 

informale, acestea vor fi incluse pe ordinea de zi a următoarelor ședințe ale 

Comitetului de Coordonare. 

 

Circuitul și păstrarea documentelor 
 

Transmiterea documentelor către membrii Comitetului de Coordonare se va 

face prioritar prin intermediul mijloacelor electronice (e-mail), fiind posibile însă 

și celelalte mijloace de comunicare, respectiv: fax, curier, etc. În acest scop, 

membrii Comitetului de Coordonare sunt obligați să comunice eventualele 

modificări ale datelor de contact. 

Toate documentele, actele care intră sau ies la / de la Comitetul de 

Coordonare vor fi înregistrate în ordine cronologică, primind un număr de 

înregistrare. În cadrul acestei operațiuni este necesară respectarea regulilor care 

prevăd: 

 Menționarea numărului la care a fost înregistrat documentul; 

 Data înregistrării şi ora, acolo unde se impune; 

 Nr. şi data cu care emitentul a expediat documentul în cauză; 

 Nr. total al filelor documentului, inclusiv anexele acestuia; 

 Conținutul pe scurt al documentului. 
Secretarul Comitetului de Coordonare asigură păstrarea și arhivarea tuturor 

documentelor aferente activității Comitetului de Coordonare. 

 

6.6. Codul de conduită 

 

Toți membrii și invitații Comitetului de Coordonare au obligația de a respecta 

următoarele reguli de conduită: 

 Să acționeze în interesul implementării mecanismului de bugetare 
participativă, în concordanță cu scopul și obiectivele stabilite; 

 Să ia decizii în interes public și să nu acționeze în scopul obținerii unor 
avantaje financiare sau alte beneficii materiale pentru sine sau pentru 
alții; 

 Să evite orice situație de incompatibilitate sau conflict de interese și să 
declare Președintelui Comitetului de Coordonare orice incompatibilitate 
sau conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit 
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subiect dezbătut. În acest caz, membrul Comitetului de Coordonare nu va 
participa la discuții, dezbateri și nu va vota în cadrul ședințelor 
Comitetului de Coordonare în legătură cu subiectul vizat, respectiv nu va 
exprima un punct de vedere în cazul consultării scrise; 

 Să asigure protecția datelor cu caracter personal și să păstreze 
confidențialitatea informațiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza 
interesul legitim al oricărei instituții, organizații, entități comerciale sau 
persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje 
nelegitime; 

 Să se supună deciziilor Comitetului de Coordonare în condițiile prezentei 
proceduri; 

 Să respecte, în ceea ce privește intervențiile în Comitetul de Coordonare, 
un climat de discuții civilizat, constructiv, nediscriminatoriu, axat pe 
problematica supusă dezbaterii, și să nu aducă atingere integrității 
morale a celorlalți membri sau a unor terți; 

 Să respecte libertatea opiniilor și să nu se lase influențați de considerente 
personale; 

 Să manifeste o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor. 
 

6.7. Selecția membrilor 

 

Publicarea anunțului privind selecția membrilor 

 

Anunțul de intenție (Anexa nr. 1), documentele ce trebuie prezentate 

pentru depunerea candidaturii, precum și criteriile de calificare și selecție în 

cadrul Comitetului de Coordonare vor fi publicate pe site  

(https://www.cjtulcea.ro/). Pentru asigurarea publicității, documentația (anunț 

de intenție, documente necesare depunerii candidaturii și criteriile de calificare și 

selecție) vor fi publicate și la avizierul instituției, dar și în cadrul unui cotidian de 

interes local.  

Link-ul de unde poate fi descărcată documentația va fi transmis către acei 

factori interesați cu care UAT – Județul Tulcea colaborează și / sau are o adresă de 

email la care pot fi contactați. 

Membrii din cadrul comunității vor fi aleși dintre cei care au răspuns 

anunțului public, ținându-se cont de îndeplinirea criteriilor de calificare și 

selecție, în ordinea punctajului obținut. 

 

Primirea dosarelor de candidatură 

 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele: 

 Formular de intenție (Anexa nr. 2) completat și asumat de titular; 

https://www.cjtulcea.ro/
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 Documente suport, dacă este cazul. 
Persoanele interesate trebuie să transmită prin poșta electronică sau depun 

fizic la registratura instituției dosarul de candidatură completat și asumat, în 

termenul indicat prin Anunțul de selecție. Cade în sarcina fiecărei persoane / 

organizații să se asigure că dosarul de candidatură a fost depus în termenul 

prevăzut în Anunțul de selecție, orice abatere de la acest termen conducând la 

respingerea candidaturii. 

 

Constituirea Comisiei de Selecție 

 

Membrii Comisiei de Selecție vor fi numiți prin dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Tulcea și vor fi reprezentanți ai aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Tulcea și / sau ai instituțiilor subordonate acestuia.  

Comisia de Selecție va fi formată din 3 membri. 

 

 

Desfășurarea activității Comisiei de Selecție 

 

Fiecare membru al comisiei de selecție evaluează independent dosarul de 

candidatură al fiecărui candidat, completează și semnează grilele de evaluare, 

acordând punctaj fiecărui candidat.  

 Grila de evaluare (Anexa nr. 3) cuprinde două secțiuni: 

 Criterii de calificare (eliminatorii) 

 Criterii de selecție 
Criteriile de calificare sunt eliminatorii. Fiecare persoană care dorește să-și 

depună candidatura pentru a ocupa un loc în cadrul Comitetului de Coordonare 

trebuie să îndeplinească criteriile de calificare pentru a fi evaluați mai departe 

conform criteriilor de selecție. Aplicarea criteriilor de calificare are drept scop 

limitarea numărului de candidați. 

Selecția candidaților reprezintă un proces distinct care urmează procesului 

de calificare și care are ca scop evaluarea candidaților calificați. Selecția se 

realizează prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui punctaj care 

trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a duce la îndeplinire mandatul care 

urmează a-i fi atribuit. 

Criteriile de selecție nu sunt eliminatorii, scopul lor fiind acela de a selecta 

candidații cu cea mai mare capacitate de a duce la îndeplinire mandatul ce 

urmează a-i fi atribuit dintre candidații care au depus un dosar de candidatură 

conform. Unele criterii de selecție cuprind un număr diferit de subcriterii. Pentru 

fiecare criteriu / subcriteriu a fost stabilit un punctaj maxim. Punctajul acordat pe 
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subcriterii reprezintă o valoare cu zecimale, situată între 0 și punctajul maxim 

pentru fiecare subcriteriu. Scorul final se va calcula prin realizarea mediei 

aritmetice între punctajele acordate de evaluatorii desemnați (3 evaluatori pentru 

selecția membrilor, reprezentanți de cei 3 membri din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Tulcea și  / sau ai instituțiilor subordonate acestuia.  Varianta 

finală a fiecărei grile va fi arhivată. 

 

Procesul de evaluare 

 

În baza punctajelor obținute, Comisia de Selecție elaborează Lista 

prealabilă a rezultatelor obținute (Anexa nr. 4) ca urmare a procesului de selecție 

a membrilor Comitetului de Coordonare, precum și Raportul Procedurii de Selecție 

a Membrilor Comitetului de Coordonare. 

 Lista prealabilă a rezultatelor obținute va fi publicată pe site-ul instituției 

(https://www.cjtulcea.ro/) după transmiterea oficială a corespondenței privind 

aprobarea prealabilă / respingerea candidaturii. 

 În urma procesului de evaluare, pentru fiecare candidat, Comisia de 

Selecție întocmește, după caz, în funcție de rezultatul evaluării: 

 Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă a candidaturii 
(Anexa nr. 5) 

 Scrisoarea de informare privind respingerea prealabilă candidaturii 
(Anexa nr. 6) 

Candidații declarați  admiși / respinși primesc, împreună cu Scrisoarea de 

informare privind aprobarea / respingerea prealabilă a candidaturii și grila de 

evaluare, păstrându-se anonime identitatea și semnătura evaluatorilor. 

 

Procedura de contestație 

 

Fiecare persoană care se consideră neîndreptățită de rezultatul obținut în 

urma procesului de selecție poate depune contestație privind rezultatul evaluării. 

Candidații care se consideră neîndreptățiți pot contesta decizia în termen de 3 zile 

de la publicarea pe pagina instituției a Listei prealabile a candidaților declarați 

admiși urmare a selecției membrilor Comitetului de Coordonare. Contestația se 

poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier / 

poștă, numai la registratura instituției. 

Contestațiile vor fi analizate de o Comisie de soluționare a contestațiilor, 

numită prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Tulcea și alcătuită din 3 

membri. Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor evaluează independent 

criteriile contestate, completează și semnează grilele de evaluare, acordând 

punctaj fiecărui candidat, conform grilei de evaluare. 

https://www.cjtulcea.ro/
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Evaluarea dosarului de candidatură urmează aceleași principii ca cele 

derulate la sub capitolul - Procesul de evaluare. 

Scorul final se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între punctajele 

acordate de cei 3 evaluatori. Varianta finală a fiecărei grile va fi arhivată. 

 

Rezultatele finale ale procesului de evaluare și selecție 
 

După finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor, Comisia de 

soluționare a contestațiilor va elabora: 

 Raportul de selecție final (Anexa nr. 7) 

 Lista finală a candidaților admiși urmare a selecției membrilor (Anexa nr. 
8) 

 Scrisorile de aprobare și de respingere revizuite în urma soluționării 
contestațiilor (Anexa nr. 9 și Anexa nr. 10) 

Lista finală a candidaților la selecția membrilor Comitetului de Coordonare 

va fi publicată pe pagina web a Consiliului Județean Tulcea 

(https://www.cjtulcea.ro), după transmiterea oficială a scrisorilor de aprobare și 

de respingere revizuite în urma soluționării contestațiilor. 

Candidații declarați admiși / respinși în urma soluționării contestațiilor 

primesc, împreună cu Scrisoarea de aprobare / respingere revizuită în urma 

soluționării contestațiilor și grila de evaluare, păstrându-se anonime identitatea și 

semnătura evaluatorilor. Candidații declarați admiși în urma soluționării 

contestațiilor primesc, împreună cu Scrisoarea de aprobare revizuită în urma 

soluționării contestațiilor. 

 

Lista anexelor 

 

Procedurii privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului de 

Coordonare îi corespund următoarele anexe: 

 

 Anexa nr. 1: Anunțul de selecție; 

 Anexa nr. 2: Formularul de intenție; 

 Anexa nr. 3: Grila de evaluare pentru selecția membrilor; 

 Anexa nr. 4: Lista prealabilă a rezultatelor obținute; 

 Anexa nr. 5: Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă a 
candidaturii; 

 Anexa nr. 6: Scrisoare de informare privind respingerea prealabilă a 
candidaturii; 

 Anexa nr. 7: Raportul final de selecție; 

 Anexa nr. 8: Lista finală a rezultatelor obținute; 

https://www.cjtulcea.ro/
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 Anexa nr. 9: Scrisoarea de informare privind aprobarea candidaturii, 
revizuită în urma soluționării contestațiilor; 

 Anexa nr. 10: Scrisoarea de informare privind respingerea candidaturii, 
revizuită în urma soluționării contestațiilor. 

 

VII. PROCEDURĂ PRIVIND ÎNFIINȚAREA ȘI ORGANIZAREA 
COMISIILOR DE SPECIALITATE PENTRU FUNCȚIONAREA 
MECANISMULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ 

 

7.1. Scopul procedurii 

Prezenta procedură stabilește modalitatea de înființare, organizare și 

funcționare a Comisiilor de Specialitate.  

Comisiile de Specialitate vor fi constituite prin dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Tulcea. 

 

7.2. Domeniul de aplicare 

 

Procedura se aplică în vederea stabilirii cadrului de reglementare pentru 

organizarea Mecanismului de Bugetare Participativă în cadrul UAT - Județul 

Tulcea, în scopul creșterii calității procesului decizional pentru a răspunde în mod 

fundamental și coerent nevoilor comunității din județul Tulcea. 

 

7.3. Definiții, abrevieri și acronime 

Definiții specifice procedurii 

 

Tabel 9 - Glosar de termeni 

 

TERMEN DEFINIȚIE 

Activitate Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină 

procese de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate 

ridicat. 

Bugetare participativă Instrument de management deschis, incluziv și transparent, 

instrument care permite participarea reală a cetățenilor la 

guvernarea orașului, aceștia putând decide în mod direct cum 

se va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul 

de investiții. 

Cod de conduită Document care prevede măsuri de prevenire a conflictelor de 

interese, care stabilește principiile în baza cărora se 

desfășoară activitatea Comisiilor de Specialitate și care face 

parte integrantă din Procedura privind înființarea și 
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TERMEN DEFINIȚIE 

organizarea Comisiilor de Specialitate ale Mecanismului de 

Bugetare Participativă și se aprobă odată cu aceasta. 

Comitet de Coordonare Structură locală de tip partenerial, fără personalitate 

juridică, cu rol decizional strategic în procesul de realizare, 

implementare, monitorizare și evaluare a Mecanismului de 

Bugetare Participativă la nivelul județului Tulcea. 

Comisie de specialitate Comisie aflată în coordonarea CC, într-un anumit domeniu de 

activitate / interes, cu rolul de a sprijini activitatea 

Comitetului de Coordonare. 

Dezvoltare comunitară Participarea activă și integrarea comunității în procesele de 

dezvoltare locală în vederea atingerii bunăstării pentru toți 

membrii ei. 

Dezvoltare durabilă Totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-

economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui 

echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice, sau 

altfel spus, „dezvoltarea care urmărește satisfacerea 

nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea 

generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.”7 

Diagrama de proces Schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și 

pașii realizării unui proces sau unei activități. 

Eficacitate Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru 

fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și 

rezultatul efectiv al activității respective. 

Eficiență Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu 

resursele utilizate. 

Factor interesat Persoană,  grup sau  instituție care are un interes, care are 

ceva de câștigat sau de pierdut ca urmare a implementării 

unei schimbări (proiect, program, politică). De multe ori, 

aceștia se regăsesc sub denumirea de grupuri interesate și 

pot avea o influență foarte puternică asupra rezultatului 

proceselor deliberative pentru luarea unei decizii sau chiar 

asupra succesului implementării unei decizii deja luate. 

Invitat Reprezentant al instituțiilor europene, al instituțiilor 

administrației publice centrale și locale și al altor organisme 

naționale / internaționale, precum și reprezentant al 

mediului de afaceri, societății civile sau orice persoană 

interesată să contribuie la dezvoltarea județului Tulcea 

(invitat la inițiativa Președintelui Comitetului de 

Coordonare). 

                                         
7 Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare (Raportul Brundtland) - 
http://www.eytv4scf.net/wced-ocf.htm  

http://www.eytv4scf.net/wced-ocf.htm
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TERMEN DEFINIȚIE 

Luarea deciziei Procesul deliberativ desfășurat de membrii Comitetului de 

Coordonare. 

Membru Persoană desemnată prin Dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea, având drept de decizie (vot). 

Monitorizare Activitatea continuă de colectare a informațiilor relevante 

despre modul de desfășurare a procesului sau activității. 

Obiective Efectele pozitive pe care conducerea entității publice 

încearcă să le realizeze sau evenimentele / efectele negative 

pe care conducerea încearcă să le evite. 

Obiective generale Enunț general asupra a ceea ce va fi realizat și a 

îmbunătățirilor ce vor fi întreprinse. Un obiectiv descrie un 

rezultat așteptat sau un impact și rezumă motivele pentru 

care o serie de acțiuni au fost întreprinse.  

Obiective individuale Exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a 

fost creat și funcționează postul respectiv. Aceste obiective 

se realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a 

competenței profesionale, a autonomiei decizionale și a 

autorității formale de care dispune persoana angajată pe 

postul respectiv. 

Obiective specifice Derivate din obiective generale și care descriu, de regulă, 

rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie 

atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie 

îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de 

rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din 

cadrul entității publice. Obiectivele specifice trebuie astfel 

definite încât să răspundă pachetului de cerințe SMART 

(specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de 

realizare). 

Obiective strategice Scopurile instituției / organizației pe termen lung ce fac 

trecerea de la viziunea și misiunea instituției / organizației la 

proiecte și planuri specifice. 

  

Participarea activă la 

luarea deciziei 

Modalitate de luare a deciziei prin formularea de 

recomandări de către orice cetățean. 

Plan de acțiuni Instrument sintetic de planificare care se realizează către 

sfârșitul procesului de elaborare a propunerii de proiecte, 

urmând a fi utilizat pe parcursul implementării. 

Președinte Comitet de 

Coordonare 

Coordonatorul Comitetului de Coordonare care are 

responsabilitatea de a conduce activitatea Comitetului de 

Coordonare. 

Președinte Comisie de 

Specialitate 

Coordonatorul Comisiei de Specialitate care are 

responsabilitatea de a conduce activitatea Comisiei de 
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TERMEN DEFINIȚIE 

Specialitate. 

Priorități locale Politici considerate prioritare la un anumit moment de către 

autoritățile administrației publice locale.  

Procedură operațională 

(procedură de lucru) 

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se 

desfășoară la nivelul unei structuri, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice. 

Recomandare Orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, 

exprimată verbal sau în scris, primită de către autoritățile 

publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a 

deciziilor și în procesul de elaborare a actelor normative 

(Legea 52/2003, art. 3, punctul d). 

Ședință ordinară Sesiune de dezbatere organizată în mod obligatoriu la nivelul 

Comisiei de Specialitate, cu o frecvență o dată la 3 luni. 

Ședință extraordinară În situația în care se constată a fi necesară existența unor 

ședințe extraordinare în scopul deblocării / rezolvării unor 

probleme apărute, Comisia de Specialitate se poate întruni în 

ședințe extraordinare la inițiativa Președintelui, la cererea 

Președintelui Consiliului Județean sau la propunerea a cel 

puțin o treime din membrii Comisiei de Specialitate. 

 

 

 

Abrevieri și acronime specifice procedurii 

 

 

Tabel 10 - Abrevieri și acronime specifice procedurii 

 

 

ABREVIERE / ACRONIM DETALIERE 

  

CC Comitet de Coordonare 

CS Comisie de Specialitate 

POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă 

FP Fișă de proiect 

SDD Strategie de Dezvoltare Durabilă 

BP Bugetare participativă 

PO Procedură operațională 

PL Procedură de lucru 
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7.4. Descrierea procedurii 

Dispoziții generale 

 

Comisiile de Specialitate din cadrul județului Tulcea reprezintă structura 

partenerială, fără personalitate juridică, aflată în coordonarea Comitetului de 

Coordonare, fiind specializată într-un anumit domeniu de activitate / interes, cu 

rolul de a sprijini activitatea Comitetului de Coordonare în procesul de realizare, 

implementare, monitorizare și evaluare a mecanismului de bugetare participativă 

la nivelul UAT – Județul Tulcea.   

Comisiile de Specialitate funcționează pe toată perioada de organizare și 

implementare a Mecanismului de Bugetare Participativă de la nivelul UAT - Județul 

Tulcea. 

Prezenta procedură stabilește componența, atribuțiile și modul de 

organizare și funcționare a Comisiilor de Specialitate. 

 

Rolul Comisiilor de Specialitate 

 

Având în vedere direcțiile de dezvoltare durabilă a județului Tulcea, vor fi 

organizate următoarele Comisii pe domenii de aplicare: 

 Comisia I – Comisia de specialitate Economie locală 

 Comisia II – Comisia de specialitate Infrastructură, dezvoltare urbană și 
mediu 

 Comisia III – Comisia de specialitate Sănătate, educație și servicii sociale 

 Comisia IV – Comisia de specialitate Turism, cultură și sport 

 Comisia V – Comisia de specialitate Agricultură și dezvoltare rurală 
 

Comisiile de Specialitate reprezintă al doilea nivel de coordonare strategică 

în procesul de realizare, implementare, monitorizare și evaluare a Mecanismului de 

Bugetare Participativă la nivelul UAT - Județul Tulcea. 

Comisiile de Specialitate au drept rol principal sprijinirea dezvoltării 

comunității prin încurajarea cetățenilor din județul Tulcea să se implice în 

definirea priorităților și a obiectivelor de investiții. 
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Constituirea Comisiilor de Specialitate 

 

Comisiile de Specialitate sunt constituite prin dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Tulcea.  

 

Atribuțiile Comisiilor de Specialitate 

 

Principalele atribuții ale Comisiilor de Specialitate: 

 Verifică propunerile de proiecte din punct de vedere tehnic, financiar și 
legal; 

 Filtrează sugestiile transmise de cetățeni pe considerente de impact, 
fezabilitate și eligibilitate; 

 Formulează clarificări și le adresează deponenților; 

 Motivează în scris decizia de respingere a proiectelor; 

 Fuzionează ideile convergente, eliminând redundanța și suprapunerea 
ideilor, cu anunțarea în prealabil a deponenților; 

 Centralizează și comunică proiectele eligibile și proiectele respinse; 

 Monitorizează implementarea proiectelor declarate câștigătoare în urma 
bugetării participative; 

 Raportează trimestrial stadiul implementării proiectelor și publică 
rapoartele respective pe platforma de bugetare participativă; 

 Consultă inițiatorii proiectelor câștigătoare pe perioada derulării și 
implementării acestora în fiecare stadiu de implementare. 

 

Organizarea Comisiilor de Specialitate 

 

Comisiile de Specialitate se vor constitui prin Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Tulcea. Având în vedere direcțiile de dezvoltare aplicare a 

județului Tulcea, vor fi organizate următoarele Comisii pe domenii de aplicare: 

 Comisia I – Comisia de specialitate Economie locală 

 Comisia II – Comisia de specialitate Infrastructură, dezvoltare urbană și 
mediu 

 Comisia III – Comisia de specialitate Sănătate, educație, servicii sociale 

 Comisia IV – Comisia de specialitate Turism, cultură și sport  

 Comisia V – Comisia de specialitate Agricultură și dezvoltare rurală 
 

Fiecare dintre Comisiile de Specialitate mai sus enunțate vor fi constituite       

dintr-un număr de 3 membri și un secretar. 

 Nominalizarea membrilor, a președintelui comisiei și secretarului se va face 

prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Tulcea.  
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Președintele va fi numit din rândul membrilor comisiei, iar secretarul va fi 

nominalizat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea. 

Președintele Comisiilor de Specialitate va conduce Comisia de Specialitate 

din care va face parte și va semna toate documentele elaborate de către acesta. 

Comisiile de Specialitate lucrează în plen și iau hotărâri cu votul majorității 

membrilor lor. Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații, 

comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, și 

modalitatea de exprimare a acestuia. 

Calitatea de membru le conferă acestora dreptul de decizie (vot) asupra 

proiectelor și acțiunilor ce vizează implementarea și monitorizarea 

corespunzătoare a Strategiei și a procedurilor de funcționare a Mecanismului de 

Bugetare Participativă.  

 

Atribuțiile membrilor Comisiilor de Specialitate 

 

Președintele Comisiilor de Specialitate are următoarele atribuții: 

 Convoacă ședințele Comisiei de Specialitate pe care o reprezintă; 

 Stabilește agenda ședințelor Comisiei de Specialitate pe care o 
reprezintă; 

 Aprobă materialele ce urmează a fi transmise membrilor Comisiei de 
Specialitate, în vederea dezbaterii acestora în cadrul ședințelor; 

 Prezidează întâlnirile în plen; 

 Reprezintă Comisia de Specialitate al cărui Președinte este în relațiile cu 
terții; 

 Aprobă documentele elaborate de membrii Comisiei de Specialitate pe 
care o reprezintă; 

 Semnează avizele Comisiei de Specialitate pe care o reprezintă, precum 
și minutele ședințelor acesteia; 

 Analizează propunerile de convocare a ședințelor extraordinare și decide 
convocarea acestora; 

 Participă la ședințele Comisiei de Specialitate pe care o reprezintă și la 
procesul de avizare a proiectelor; 

 Analizează propunerile de proiecte primite din partea comunității în 
procesul de bugetare participativă și decide prin vot viabilitatea și 
sustenabilitatea acestora, în vederea prezentării către Comitetul de 
Coordonare a avizelor privind propunerile de proiecte considerate viabile 
de către Comisie, în vederea finanțării lor de către Comitet; 

 Prezintă în cadrul Comitetului de Coordonare rapoartele de activitate ale 
Comisiei de Specialitate pe care o reprezintă; 

 Asigură evidența membrilor, invitaților, a notificărilor de încetare / 
revocare a calității de membru; 
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 Asigură convocarea Comisiei de Specialitate în condițiile stabilite prin 
prezenta procedură; 

 Pregătește și transmite documentele și materialele suport pentru 
ședințele Comisiei de Specialitate pe care o reprezintă; 

 Primește, distribuie și sintetizează propunerile și comentariile transmise 
de membrii Comisiei de Specialitate pe care o reprezintă sau de 
persoanele cu statut de invitat; 

 Asigură evidența avizelor Comisiei de Specialitate pe care o reprezintă, a 
documentelor primite de la membrii Comisiei de Specialitate sau, după 
caz, de la persoanele cu statut de invitat; 

 Se asigură de arhivarea electronică a mesajelor / documentelor;  

 Predă / preia documentele grupate de la membrii Comisiei; 

 Monitorizează implementarea deciziilor Comisiei de Specialitate din care 
face parte; 

 Primește și asigură soluționarea corespondenței legate de activitatea 
Comisiei de Specialitate din care face parte; 

 Participă la ședințele Comisiei de Specialitate și la procesul de luare a 
deciziilor (analiza propunerilor de proiecte); 

 Analizează propunerile de proiecte primite din partea comunității în 
procesul de bugetare participativă și decide prin vot viabilitatea și 
sustenabilitatea acestora, în vederea prezentării către Comitetul de 
Coordonare a avizelor privind propunerile de proiecte considerate viabile 
de către Comisie. 

 

Secretarul Comisiilor de Specialitate are următoarele atribuții: 

 Asigură păstrarea și arhivarea tuturor documentelor aferente activității 
Comisiei de Specialitate; 

 Întocmește minutele ședințelor și le transmite în format electronic 
tuturor membrilor și invitaților; 

 Întreține și actualizează secțiunea dedicată Comisiei de Specialitate de 
pe platforma de bugetare participativă; 

 Îndeplinește orice alte activități legate de asigurarea bunei desfășurări a 
activității Comisiei de Specialitate, inclusiv susținerea comunicării 
formale și informale între Comisiile de Specialitate și organizațiile din 
mediul economic, social, academic și din societatea civilă. 
 

Membrii au următoarele atribuții: 

 Participă la ședințele Comisiei de Specialitate și la procesul de luare a 
deciziilor (analiza propunerilor de proiecte); 

 Propun spre dezbatere aspecte legate de implementarea, monitorizarea 
și evaluarea Strategiei și a procedurilor de funcționare a Mecanismului de 

Bugetare Participativă; 

 Pun la dispoziția secretarului documentele elaborate în cadrul Comisiei;  
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 Analizează propunerile de proiecte primite din partea comunității în 
procesul de bugetare participativă și decide prin vot viabilitatea și 
sustenabilitatea acestora, în vederea prezentării către Comitetul de 
Coordonare a avizelor privind propunerile de proiecte considerate viabile 
de către Comisie.  

 

Invitații au următoarele atribuții: 

 Participă la ședințele Comisiei de Specialitate, având rol consultativ, fără 
drept de vot. 

 

Funcționarea Comisiilor de Specialitate 

 

Ședințele 

 

Frecvența ședințelor 

 

Comisiile de Specialitate se întâlnesc trimestrial în ședințe ordinare.  

În situația în care se constată a fi necesară existența unor ședințe 

extraordinare în scopul deblocării / rezolvării unor probleme apărute, Comisia de 

Specialitate se poate întruni în ședințe extraordinare la inițiativa Președintelui, la 

cererea Președintelui Consiliului Județean sau la propunerea a cel puțin o treime 

din membrii Comisiei de Specialitate, situație în care propunerea se transmite în 

scris Președintelui Comisiei de Specialitate, urmând ca Președintele să decidă data 

convocării acestei ședințe. 

Pregătirea și desfășurarea ședințelor 

 

Convocarea ședințelor ordinare, transmiterea invitațiilor și a agendei 

preliminare către membri și invitați se realizează de Secretarul Comisiei de 

Specialitate, cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru ședință. 

Convocatorul va conține cel puțin următoarele informații: 

 Data, ora și locul de desfășurare al ședinței; 

 Resursele necesare (proiector, calculatoare, etc.); 

 Lista invitaților;  

 Agenda ședinței; 

 Materialele pentru ședință. 
Documentele supuse dezbaterii vor fi transmise cu cel puțin 3 zile înainte de 

data convocării. 

Fiecare invitat la ședință trebuie să răspundă afirmativ sau negativ invitației 

primită pe e-mail sau fax, în maximum 3 zile de la primirea invitației, iar în caz de 

răspuns negativ, să ofere o justificare. 
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Membrii Comisiei de Specialitate pot transmite Președintelui propuneri de 

completare / modificare a agendei preliminare în termen de maximum 1 zi de la 

data primirii acesteia. 

Convocarea ședințelor Comisiei de Specialitate se face întotdeauna în scris, 

invitațiile către membri fiind transmise prin fax sau e-mail. 

La începutul fiecărei ședințe se adoptă agenda prezentei ședințe. 

Ședințele Comisiei de Specialitate nu au caracter public, cu excepția cazului 

în care Președintele decide altfel.  

Ședințele Comisiei de Specialitate se desfășoară în limba română. 

 

Minuta ședinței 

 

Procesul de luare a deciziilor din cadrul Comisiei de Specialitate reprezintă 

analiza propunerilor de proiecte transmise de către cetățeni în cadrul procesului 

de bugetare participativă, cu scopul de a rezolva problemele comunității din care 

fac parte. Comisia de Specialitate analizează propunerile de proiecte primite din 

partea comunității în sectorul său de activitate și decide prin vot viabilitatea și 

sustenabilitatea acestora, în vederea prezentării către Comitetul de Coordonare a 

avizelor privind propunerile de proiecte considerate viabile de către Comisie. 

Minuta ședinței, întocmită de Secretarul  Comisiei de Specialitate se transmite 

membrilor și invitaților la ședința Comisiei de Specialitate.  

Observațiile asupra documentului (Minuta ședinței) pot fi trimise 

Președintelui Comisiei de Specialitate în termen de 2 zile de la transmiterea 

acesteia. Observațiile sunt consemnate în anexă la Minută și sunt avute în vedere 

de Secretarul Comisiei de Specialitate la întocmirea textului final al minutei.  

Documentul final este transmis membrilor și invitaților la ședința Comisiei de 

Specialitate cel mai târziu în 10 zile de la data ședinței, fiind considerate ca fiind 

aprobate de către fiecare membru. 

Documentele finale se transmit de către Președintele Comisiei de 

Specialitate către Secretarul Comitetului de Coordonare și ulterior se publică pe 

site-ul instituției UAT – Județul Tulcea, în secțiunea dedicată Comisiei de 

Specialitate. 

 

Procesul decizional 

 

Comisia de Specialitate deliberează în mod valabil dacă la ședințele 

organizate participă cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor. În cazul 

în care nu se realizează cvorumul prevăzut mai sus, în termen de 7 zile se 
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organizează o altă ședință, astfel încât să se asigure respectarea cvorumului 

prevăzut mai sus. 

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Comisia de Specialitate adoptă 

hotărâri prin votul majorității simple a membrilor cu drept de vot. În caz de 

paritate, votul Președintelui este cel decisiv. 

 

Consultări informale 

 

În afara Comisiei de Specialitate, la propunerea Președintelui sau a unei 

treimi din numărul membrilor Comisiei de Specialitate, se pot realiza, utilizând 

mijloacele de comunicare electronică, consultări informale pe teme de 

actualitate, fără caracter decizional. 

În funcție de eventualele propuneri rezultate în urma consultărilor informale, 

acestea vor fi incluse pe ordinea de zi a următoarelor ședințe ale Comisiei de 

Specialitate. 

 

Circuitul și păstrarea documentelor 

 

Transmiterea documentelor către membrii Comisiei de Specialitate se va face 

prioritar prin intermediul mijloacelor electronice (e-mail), fiind posibile însă și 

celelalte mijloace de comunicare, respectiv: fax, curier etc. În acest scop, 

membrii Comisiei de Specialitate sunt obligați să comunice eventualele modificări 

ale datelor de contact. 

Toate documentele, actele primite / emise de Comisia de Specialitate vor fi 

înregistrate în ordine cronologică, primind un număr de înregistrare. În cadrul 

acestei operațiuni este necesară respectarea regulilor care prevăd: 

 Menționarea numărului la care a fost înregistrat documentul; 

 Data înregistrării și ora, acolo unde se impune; 

 Nr. și data cu care emitentul a expediat documentul în cauză; 

 Nr. total al filelor documentului, inclusiv anexele acestuia; 

 Conținutul pe scurt al documentului. 
Secretarul Comisiei de Specialitate asigură păstrarea și arhivarea tuturor 

documentelor aferente activității Comisiei de Specialitate. 
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7.5. Codul de conduită 
 

Toți membrii și invitații Comisiilor de Specialitate au obligația de a respecta 

următoarele reguli de conduită: 

 Să acționeze în interesul implementării Mecanismului de Bugetare 

Participativă, în concordanță cu scopul și obiectivele stabilite; 

 Să ia decizii în interes public și să nu acționeze în scopul obținerii unor 
avantaje financiare sau beneficii materiale pentru sine sau pentru alții; 

 Să evite orice situație de incompatibilitate sau conflict de interese și să 
declare Președintelui Comisiei de Specialitate orice incompatibilitate sau 
conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit 
subiect dezbătut. În acest caz, membrul Comisiei de Specialitate nu va 
participa la discuții, dezbateri și nu va vota în cadrul ședințelor Comisiei 
de Specialitate în legătură cu subiectul vizat, respectiv nu va exprima un 
punct de vedere în cazul consultării scrise; 

 Să asigure protecția datelor cu caracter personal și să păstreze 
confidențialitatea informațiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza 
interesul legitim al oricărei instituții, organizații, entități comerciale sau 
persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje 
nelegitime; 

 Să se supună deciziilor Comisiei de Specialitate din care face parte, dar și 
a Comitetului de Coordonare în condițiile prezentei proceduri; 

 Să respecte, în ceea ce privește intervențiile în Comisia de Specialitate, 
precum și în Comitetul de Coordonare (dacă este cazul), un climat de 
discuții civilizat, constructiv, nediscriminatoriu, axat pe problematica 
supusă dezbaterii, și să nu aducă atingere integrității morale a celorlalți 
membri sau a unor terți; 

 Să respecte libertatea opiniilor și să nu se lase influențați de considerente 
personale; 

 Să manifeste o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor. 
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VIII. PLAN DE ACTIVITĂȚI COMITET DE COORDONARE 

 

Activitate Obiectiv Responsabil Termen 

Aprobare / revizuire ROF Comitet de coordonare 

BP 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP* 

Aprobă și amendează documentele care sunt 

necesare pentru realizarea Strategiei de 

bugetare participativă a  județului Tulcea 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP 

Analizează și dispune cu privire la asigurarea 

coerenței implementării strategiei, în toate 

fazele implementării 

Utilizarea eficientă a 

fondurilor publice puse la 

dispoziția mecanismului de 

bugetare participativă 

Comitet 

Coordonare 

Fiecare ședință 

Asigură transparența bugetară și administrativă, 

respectiv se asigură că administrația publică 

județeană se deschide către cetățeni atât în 

etapa de întocmire a bugetului județean, cât și 

în etapa de execuție prin identificarea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea și 

stabilirea unor priorități de investiții care să 

conducă la rezolvarea problemelor identificate 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Fiecare sedință 

Ia decizii cu privire la măsurile necesar a fi 

aplicate pentru implementarea și monitorizarea 

corespunzătoare a Strategiei și a procedurilor de 

Îmbunătățirea/adaptarea 

procesului de BP în viitor 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP 
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funcționare a mecanismului de bugetare 

participativă 

Examinează toate aspectele care afectează 

evoluția  Mecanismului de Bugetare 

Participativă, inclusiv concluziile evaluărilor 

performanței 

Monitorizarea procesului de 

BP în vederea evaluării 

performanței procesului 

Comitet 

Coordonare 

Fiecare ședință 

Analizează periodic progresele înregistrate în 

atingerea obiectivelor generale, obiectivelor 

specifice și a direcțiilor de acțiune și a măsurilor 

prevăzute în Strategia de bugetare participativă 

a județului  Tulcea 

Monitorizarea procesului de 

BP în vederea evaluării 

performanței procesului 

Comitet 

Coordonare 

Fiecare ședință 

Analizează, elaborează și aprobă rapoartele 

trimestriale și anuale de monitorizare și evaluare 

a stadiului implementării Strategiei și a 

procedurilor de funcționare a  Mecanismului de 

Bugetare Participativă 

Monitorizarea procesului de 

BP în vederea evaluării 

performanței procesului 

Comitet 

Coordonare 

Ultima ședință trimestrială 

Aprobă și amendează Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Comisiilor de 

Specialitate 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP 

Analizează și aprobă calendarul de activități al 

Comisiilor de Specialitate 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP 

Stabilește liniile directoare privind promovarea 

și dezvoltarea culturii civice de către Comisiile 

de Specialitate 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP 

Formulează recomandări cu privire la modul de 

organizare a Comisiilor de Specialitate 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP 
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Formulează recomandări în legătură cu 

subiectele supuse dezbaterii în cadrul Comisiilor 

de specialitate și a întâlnirilor publice 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP 

Formulează recomandări în legătură cu 

propunerile înainte de Comisiile de Specialitate 

și în cadrul întâlnirilor de lucru 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Fiecare ședință 

Aprobă și amendează repartizarea alocărilor 

financiare din cadrul procesului de bugetare 

participativă, precum și orice modificare a 

acestora 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP 

Aprobă și amendează Metodologia și criteriile 

folosite pentru selecția proiectelor propuse de 

cetățeni ca urmare a implementării 

mecanismului de bugetare participativă 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Ședința anterioară începerii 

procesului de BP 

Evaluează, aprobă și respinge propunerile de 

proiecte propuse de cetățeni, din punct de 

vedere administrativ – eligibilitate, financiar și 

tehnic 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Prima ședință trimestrială 

Dacă este cazul, poate propune măsuri de 

îmbunătățire a propunerilor de proiecte depuse 

de cetățeni, din punct de vedere tehnic și 

financiar, cu notificarea în scris a inițiatorilor 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Prima ședință  trimestrială 

Rezolvă contestațiile privind propunerile de 

proiect respinse 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Prima ședință  trimestrială 

Asigură transparența procesului de selecție a 

proiectelor, prin comunicarea și publicarea 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Fiecare ședință 
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* înainte de primul proces de BP va fi nevoie de o ședință (extraordinară) pentru organizarea (inițială) a întregului proces; mai 

apoi, revizuirile documentelor organizatorice se vor realiza în a doua ședință trimestrială. 

 
PLAN DE ACTIVITĂȚI COMISII DE SPECIALITATE 

 

rezultatelor în fiecare etapă de selecție 

Asigură includerea propunerilor de proiecte 

selectate în bugetul local în vederea finanțării 

lor 

Buna derulare a procesului de 

BP 

Comitet 

Coordonare 

Prima ședință  trimestrială 

Aprobare rezultate (finale) proces de bugetare 

participativă din anul anterior 

Monitorizarea procesului de 

BP în vederea evaluării 

performanței procesului 

Comitet 

Coordonare 

A doua ședință  trimestrială  

din anul calendaristic 

Activitate Obiectiv Responsabil Termen 

Verifică propunerile de proiecte din punct 

de vedere tehnic, financiar și legal 

Selectarea proiectelor ce îndeplinesc 

criteriile administrative, de 

eligibilitate și legale 

Comisii de 

specialitate 

Fiecare ședință 

Filtrează sugestiile transmise de cetățeni pe 

considerente de impact, fezabilitate și 

eligibilitate 

Îmbunătățirea proiectelor depuse ce 

cetățeni 

Comisii de 

specialitate 

Fiecare ședință 

Formulează clarificări și le adresează 

deponenților 

Clarificarea ideilor de proiecte depuse 

de cetățeni  

Comisii de 

specialitate 

Fiecare ședință 

Motivează în scris decizia de respingere a 

proiectelor 

Justificarea deciziilor de respingere a 

anumitor idei de proiecte depuse de 

cetățeni 

Comisii de 

specialitate 

Ultima ședință din 

semestru 

Fuzionează ideile convergente, eliminând 

redundanța și suprapunerea ideilor, cu 

Îmbunătățirea/adaptarea proiectelor 

propuse de cetățeni în vedere 

Comisii de 

specialitate 

Ultima ședință din 

semestru 
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anunțarea în prealabil a deponenților eliminării suprapunerilor și 

redundanței 

Centralizează și comunică proiectele 

eligibile și proiectele respinse 

Selectarea celor mai relevante 

proiecte pentru județul Tulcea, 

corecte din punct de vedere 

administrativ, al eligibilității și legal 

Comisii de 

specialitate 

Ultima ședință din 

semestru 

Monitorizează implementarea proiectelor 

declarate câștigătoare în urma bugetării 

participative 

Buna derulare a implementării 

proiectelor finanțate prin  Mecanismul 

de Bugetare Participativă 

Comisii de 

specialitate 

Fiecare ședință, după 

începerea implementării 

proiectelor 

Raportează trimestrial stadiul implementării 

proiectelor și publică rapoartele respective 

pe platforma de bugetare participativă 

Buna derulare a implementării 

proiectelor finanțate prin  Mecanismul 

de Bugetare Participativă 

Comisii de 

specialitate 

Fiecare ședință, după 

începerea implementării 

proiectelor 

Consultă inițiatorii proiectelor cțștigătoare 

pe perioada derulării și implementării 

acestora în fiecare stadiu de implementare 

Buna derulare a implementării 

proiectelor finanțate prin  Mecanismul 

de Bugetare Participativă 

Comisii de 

specialitate 

Fiecare ședință, după 

începerea implementării 

proiectelor 
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IX. PROCEDURA PRIVIND PROPUNEREA, SELECȚIA ȘI VOTAREA 
PROIECTELOR  PROPUSE DE COMUNITATE  

REGULAMENT 

 

9.1. Scopul și obiectivele proiectului inițiat de UAT -  Județul 

Tulcea 

 

Scopul prezentului regulament constă în stabilirea cadrului general și a 

procedurii de propunere, selecție și vot asupra proiectelor de interes public inițiate 

de cetățeni prin implicarea lor directă în mecanismul de bugetare participativă. 

 Obiectivele specifice propuse a fi atinse prin implementarea bugetării 

participative sunt: 

 dezvoltarea unui cadru organizațional propice dialogului între 
reprezentanții administrației publice locale, cetățeni și actori relevanți 
din comunitate (experți, reprezentanți ai ONG-urilor, mediului de afaceri, 
instituții publice de specialitate, camere de comerț, specialiști în 
protecția mediului, persoane din cadrul regiilor autonome de interes 
local, serviciilor publice de interes local); 

 creșterea transparenței activității administrației publice locale, 
modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, 
eficientizarea gestionării și cheltuirii banului public; 

 încurajarea implicării cetățenilor și societății civile în luarea deciziilor, 
alocarea și supravegherea folosirii resurselor publice; 

 alinierea politicilor publice la nevoile reale ale cetățenilor în scopul 
creșterii nivelului de calitate a vieții; 

 consolidarea principiului democrației prin participarea cetățenilor la un 
exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate; 

 încurajarea implicării active a cetățenilor în stabilirea priorităților de 
investiții de la nivel local în sensul asigurării bunăstării tuturor 
locuitorilor; 

 creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de dezvoltare 
urbană de către cetățeni. 
 

9.2. Domeniul de competență 

 

Bugetarea participativă, cât și implementarea proiectelor propuse și alese 

spre a fi finanțate, se desfășoară în limitele domeniilor de aplicare ale Consiliului 

Județean Tulcea. 
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9.3. Stabilirea valorii bugetului propus pentru implementarea 

proiectelor 

 

Valoarea bugetului propus, privind susținerea procesului de bugetare 

participativă, respectiv pentru finanțarea proiectelor selecționate, va fi stabilită 

anual prin hotararea de aprobare a bugetului judetului. 

 Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, proiectele 

selectate vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Tulcea și 

vor fi implementate de UAT – Județul Tulcea. 

 

9.4. Propunerile de proiect 

 

Propunerile de proiecte, ce vor fi implementate în aria de competență a UAT 

– Județul Tulcea, trebuie să se încadreze într-unul dintre domeniile de aplicare de 

la Capitolul V. 
 

 

Observație: Chiar dacă propunerea de proiect poate fi încadrată în mai 

multe domenii, aplicantul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră 

cel mai relevant. 

 

9.5. Participanți și informarea acestora 

 

Participanți eligibili 

 

Pot participa la procesul de bugetare participativă următoarele categorii de 

persoane: 

 Persoane fizice – cetățeni români sau străini care au reședința sau domiciliul 
în județul Tulcea și au vârsta de minim 18 ani; 

 Persoane juridice – asociații, fundații, alte ONG-uri și societăți comerciale cu 
sediul / punctul de lucru în județul Tulcea. 

 

Observații: 

! Propunerile sunt depuse în mod individual de către cetățenii eligibili, 

respectiv persoanele juridice eligibile. 

! Persoanele care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă care să 

ateste că au reședința sau domiciliul /au sediul în județul Tulcea (copie CI, 
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adeverință din partea angajatorului, respectiv copie după certificatul de 

înregistrare sau alt document doveditor). 

 

Campanie de informare 

 

UAT – Județul Tulcea va derula o campanie de informare în mod 

corespunzător a cetățenilor, reprezentanților societății civile și mediului de afaceri 

despre proiectul de bugetare participativă, abordând mijloace de informații atât 

din on-line, cât și din off-line. 

 

Măsuri de promovare în mediul on-line: 

 realizarea și postarea de afișe electronice pe pagina de internet a UAT – 
Județul Tulcea, platforma de bugetare participativă, paginile de socializare 
media, pentru fiecare etapă de desfășurare a concursului de proiecte; 

 campanie de e-mailing către membrii societății civile și reprezentanții 
mediului de afaceri. 

 

Măsuri de promovare în mediul off-line: 

 transmiterea de informări scrise către toate asociațiile de proprietari care să 
includă afișele de promovare în vederea dispunerii acestora cât mai aproape 
de posibilii participanți; 

 dispunerea afișelor la sediul Consiliului Județean Tulcea, precum și la sediul 
instituțiilor de interes public aflate în subordinea acesteia. 
 

9.6. Modalitatea de înscriere a proiectelor 

 

Propunerile de proiecte pot fi depuse în format on-line pe platforma de 

bugetare participativă, sau offline, în format tipărit la registratura Consiliului 

Județean Tulcea, în perioada stabilită și comunicată pentru depunerea proiectelor. 

 

 Pașii necesari a fi îndepliniți pentru încărcarea proiectului pe platforma 

de bugetare participativă sunt: 

 înscrierea/crearea unui cont pe platforma pentru bugetarea participativă: 
cei interesați vor accesa site-ul UAT – Județul Tulcea (www.cjtulcea.ro), 
secțiunea dedicată platformei de bugetare participativă unde își vor crea 
cont pe baza unui e-mail activ; 

 validarea contului creat prin accesarea link-ului transmis pe e-mail; 

 completarea unui formular on-line cu date personale; 

 adăugarea propriu-zisă a proiectelor pe platformă prin completarea Anexei 
nr. 12 – Fișa proiectului; 
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 adăugare fișiere atașate: documente de eligibilitate, poze, hărți, planuri de 
încadrare/amplasament etc. 
 

 

Pașii necesari depunerii proiectelor offline, în format tipărit sunt 

următorii: 

 persoanele fizice și juridice eligibile care doresc să depună proiectele în 
format tipărit vor avea posibilitatea să solicite formularele de la registratura 
UAT – Județul Tulcea; 

 formularul de proiect completat, împreună cu dovada eligibilității 
participantului și alte documente relevante pentru proiect vor fi depuse la în 
plic sigilat la  registratura UAT – Județul Tulcea sau transmise prin poștă la 
sediul UAT – Județul Tulcea din Str. Păcii, nr. 20, cod poștal: 820033, 
municipiul Tulcea, Județul Tulcea. 
 

Propunerile de proiecte primite în format tipărit la sediul Consiliului 

Județean Tulcea, precum și cele transmise prin poștă vor fi încărcate pe platforma 

de bugetare participativă, în numele persoanei fizice/persoanei juridice, de către 

un responsabil desemnat de către conducerea Consiliului Județean Tulcea. 

 

Propunerile de proiect transmise într-un mod diferit față de 

posibilitățile detaliate anterior nu vor fi luate în considerare. 

 

Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informații 

(Anexa nr. 12 – Fișa de proiect): 

 

 Titlul proiectului 
o trebuie formulat concis și să facă referire la un anumit rezultat cheie 

al proiectului; 

 Domeniul în care se înscrie proiectul 
o se va specifica domeniul în care se încadrează proiectul conform 

domeniilor de aplicare definite în capitolul V. Stabilirea valorii 
bugetului propus pentru implementarea proiectelor din prezentul 
Regulament; 

o pentru propunerile ce pot fi încadrate în mai multe domenii, 
aplicantul trebuie să selecteze domeniul pe care îl consideră cel mai 
relevant. 

 Descrierea proiectului 
o detalierea problemei identificate; 
o specificarea nevoilor identificate; 
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o descrierea beneficiilor ce vor fi generate de implementarea 
proiectului propus. 

 Acțiuni necesare pentru implementarea proiectului: 
o detalierea acțiunilor considerate a fi necesare în vederea 

implementării proiectului de UAT – Județul Tulcea; 

 Localizarea proiectului 
o prin adresă, hartă, zonare, fotografii etc.; 

 Durata estimată a proiectului 
o estimarea duratei de implementare a proiectului în luni; 

 Beneficiarii proiectului 
o specificarea beneficiarilor proiectului; 
o explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor; 

 Buget estimat 
o se va prezenta o estimare cât mai detaliată a bugetului proiectului; 
o va fi detaliată modalitatea de estimare a bugetului: oferte de preț, 

prețuri pentru lucrări/servicii/bunuri similare ș.a.m.d; 

 Documente atașate 
o fotografii, schițe, planuri, alte documente suport; 

 Modul în care inițiatorul dorește să se implice în proiect 
o Voluntariat; 

 Inițiatorul propunerii de proiect și datele de contact. 
 

 

Observații 

! Toate persoanele care își fac cont, depun, sub orice formă, sau votează 

proiecte acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma bugetării 

participative. 

! Platforma de bugetare participativă procesează date cu caracter personal 

cum ar fi: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, data nașterii, locație în 

scopul utilizării platformei. Toți cei care își validează contul sau depun proiectele 

offline își dau acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma să colecteze și 

sa folosească aceste informații în scopul agreat. 

 

9.7. Criterii de eligibilitate 

 

În vederea validării, propunerile de proiecte depuse de cetățeni/persoane 

juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 

 să fie de interes public local și să nu realizeze activități cu scop comercial, 
publicitar, de natură politică sau etnică; 

 să aibă un obiectiv care să se încadreze în aria de competență a UAT – Județul 
Tulcea;  
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 să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale UAT – Județul 
Tulcea aflate în desfășurare; 

 să se încadreze în bugetul maxim alocat pentru un proiect; 

 să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament la Capitolul 
V. Stabilirea valorii bugetului propus pentru implementarea proiectelor. 

 

 

 

 

Precizări: 

1. Propuneri de proiecte cu un conținut similar sau ale căror implementare 
vizează zone aflate în vecinătate ar putea fi integrate într-un singur proiect. 

2. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare 
domeniu. 

3. Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF, 
JPEG/JPG, PNG. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost 
salvate o dată cu proiectul, nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite. 

4. Versiunea care va fi supusă votului cetățenilor nu este în mod obligatoriu 
cea transmisă de cetățeni. UAT – Județul Tulcea poate ajusta proiectele din 
punct de vedere tehnic, al estimării costurilor sau poate uni într-un proiect 
propuneri diferite. Orice ajustări efectuate vor fi vizibile pe platforma de 
bugetare participativă și vor fi transmise către deponentul proiectului. 

5. Prin utilizarea platformei de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul 
ca propunerile depuse în cadrul bugetării participative să devină 
proprietatea UAT – Județul Tulcea și nu pot invoca legislația în materia 
drepturilor de autor. 
 

9.8. Comisia de soluționare a contestațiilor 

 

Solicitanții nemulțumiți pot depune contestații la sediul autorității 

finanțatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării 

rezultatului selecției. 

 Contestațiile se soluționează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor, de către comisia de 

soluționare a contestațiilor. 

Comisia de soluționare a contestațiilor va avea în componenţă 3 membri şi 

un secretar, numiţi prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea.  

 Modul de lucru al comisiei de soluționare a contestațiilor este stabilit de 

comun acord între membrii acesteia. 
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 În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi 

membrii care au făcut parte din comisiile de specialitate. Fiecare membru al 

comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate. 

 Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu are drept de vot. 

 

9.9.  Implementarea proiectelor 

 

Proiectele selectate vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al 

Județului Tulcea și implementate prin grija UAT - Județul Tulcea. 

 Inițiatorul poate fi angrenat în procesul de implementare al proiectului fie 

ca observator sau voluntar. 

 Durata maximă de implementare pentru proiectele câștigătoare este de cel 

mult până la finele anului bugetar în curs. 

 Rapoartele periodice de monitorizare a evoluției acestor proiecte, întocmite 

de către Comitetul de coordonare, vor fi publice. 

 Platforma online va fi periodic actualizată cu materiale foto/video ce vor 

prezenta stadiul de execuție al proiectului înainte și după implementare.  

 

9.10. Sistemul de evaluare și votare a proiectelor 

 

Proiectele depuse în cadrul platformei de bugetare participativă vor 

parcurge trei etape până la stabilirea celor ce vor fi finanțate. Astfel: 

 

Etapa 1: 

 prima etapă se va desfășura pe o perioadă de 20 de zile calendaristice; 

 în cadrul acestei etape membrii comisiilor de specialitate vor analiza toate 
proiectele depuse în sistem on-line și off-line în vederea constatării 
îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate;  

 la finalul acestei etape, pe platforma de bugetare participativă vor rămâne 
spre a fi supuse votului cetățenilor doar proiectele care au îndeplinit toate 
criteriile.  

Etapa 2: 

 în această etapă fiecare cetățean cu cont valid pe platforma de bugetare 
participativă va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul 
fiecărei categorii din cele admise de comisiile de specialitate  

 etapa de vot se va desfășura pe o perioadă de 10 zile calendaristice; 

Etapa 3: 

 după expirarea termenului de votare, se va realiza o ierarhizare a proiectelor 
în ordinea descrescătoare a numărului de voturi per fiecare. 
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Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă 

vor fi publicate pe platforma de bugetare participativă. 

 

9.11.  Calendar de participare 

 

Calendarul campaniei de bugetare participativă se va desfășura după cum 

urmează: 

Întrebări suplimentare sau solicitări de clarificare ale prevederilor 

prezentului Regulament pot fi trimise prin fax: 0240/513071 sau e-mail: 

registratura@cjtulcea.ro, cu cel puţin 6 zile înainte de termenul limită pentru 

depunerea propunerilor de proiecte, indicând clar numele Domeniului  de interes.  

Întrebările vor primi răspuns cu cel puţin 4 zile înainte de termenul limită pentru 

depunerea propunerilor de proiect. 

 

 1. Perioada de depunere a proiectelor: .... - ....; 

 2. Perioada de evaluare a proiectelor: .... - .... . În această etapă 
comisiile de specialitate vor analiza și evalua proiectele depuse și vor 
cere clarificări deponenților acolo unde se impune; 

 3. Afișarea listei provizorii a proiectelor eligibile și a listei cu proiectele 
respinse: ....; 

 4.   Formulare contestații: .... - ....; 

 5.   Afișarea listei finale cu proiectele eligibile care pot fi votate: ....; 

 6. Afișarea listei finale cu proiectele câștigătoare ce urmează a fi 
implementate în anul …… ..... 
 

 UAT – Județul Tulcea va avea în vedere ca, la începutul fiecărui an, să 

publice pe platforma on-line, raportul final privind campania bugetului 

participativ, derulată pe parcursul anului precedent. 

 Prin grija Consiliului Județean Tulcea, ciclul bugetării participative se va 

relua în fiecare an, după aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli.  

Pentru detalii suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativă: 

 Website: .....; 

 E-mail: ....; 

 Telefon: ....  

 Facebook: Bugetare participativă (....). 
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X. PROCEDURA DE APROBARE A PROIECTELOR  

10.1. Procedura de stabilire a conformității administrative și 

eligibilității 

 

Scopul 

 

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al verificării 

conformității administrative și eligibilității, de a stabili conformitatea, 

corectitudinea și completitudinea solicitării prezentate în propunerile de proiect ce 

vor fi finanțate prin Mecanismului de Bugetare Participativă adoptat de UAT - 

Județul Tulcea, respectiv verificarea documentației cu cerințele legale și 

procedurale ale bugetării participative. 

 

 

Domeniul de aplicare 

 

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru activitatea 

Comitetului de Coordonare și Comisiilor de specialitate în procesul de verificare a 

conformității administrative și eligibilității propunerilor de proiecte destinate 

finanțării prin Mecanismului de Bugetare Participativă.  

 

Generalități 

 

Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității 

propunerilor de proiecte ce vor fi finanțate prin Mecanismul de Bugetare 

Participativă distinge activitățile pe care Comitetul de Coordonare și Comisiile de 

Specialitate urmează să le realizeze în legătură cu verificarea propunerilor de 

proiecte. 

Această activitate va fi desfășurată cu ajutorul unor formulare, liste de 

verificare și documente specifice, documente anexate prezentei proceduri.  
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Documente utilizate 

 

Lista și proveniența documentelor 

 

Denumire Proveniență 

Grilă verificare conformitate administrativă și 

eligibilitate 

UAT - Județul Tulcea 

Notificare neconformitate/neeligibilitate UAT - Județul Tulcea 

Declarație de evitare a conflictului de interese UAT - Județul Tulcea 

Centralizator de înregistrare a propunerilor de 

proiecte 

UAT - Județul Tulcea 

 

Modul de lucru 

 

Propunerile de proiecte depuse de persoanele fizice și/sau persoanele 

juridice din județul Tulcea în vederea obținerii de finanțare prin Mecanismului de 

Bugetare Participativă sunt verificate din punct de vedere al conformității 

administrative și eligibilității pe baza unei grile de verificare comune pentru toate 

domeniile în care pot fi încadrate acestea. 

UAT - Județul Tulcea va organiza un apel de tip competitiv cu termene 

limită de depunere a propunerilor de proiecte și va face publică pe platforma 

bugetării participative, prin afișare la sediu și folosind mijloace de informare mass-

media lansarea procesului de înscriere precizând: 

 Suma totală alocată bugetării participative; 

 Data începerii înscrierii de proiecte; 

 Modalitatea de înscriere/depunere a proiectelor. 
De asemenea, pe platforma bugetării participative, cei interesați vor 

dispune de un regulament privind desfășurarea procesului de bugetare 

participativă. 

Propunerile de proiecte înscrise pe platformă/depuse offline de către 

solicitanți vor respecta formularul specific ce se regăsește în prezenta Strategie. 
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Completarea, depunerea și înregistrarea fișei propunerilor de 

proiecte 

 

Completarea Formularului pentru depunerea proiectului în cadrul 

procesului de bugetare participativă se face în conformitate cu prevederile 

Procedurii de propunere, selecție și vot asupra proiectelor propuse de comunitate 

(Regulament) disponibilă pe platforma de bugetare participativă. 

Modul de completare al formularului se regăsește explicat atât în cadrul 

acestuia, cât și în cadrul Regulamentului anterior menționat. 

Fișa proiectului și anexele nu sunt necesare a fi semnate dacă se depun on-

line pe platforma bugetării participative, însă vor fi semnate și asumate de 

solicitanți dacă sunt depuse offline la sediul Consiliului Județean Tulcea. 

Propunerile de proiecte care au fost depuse în format tipărit vor fi încărcate 

și pe platformă de către un responsabil din cadrul UAT – Județul Tulcea. 

 

Verificarea conformității administrative și eligibilității 

 

Verificarea conformității administrative și a eligibilității se va realiza prin 

completarea Grilei de verificare a conformității administrative și eligibilitate pe 

suport hârtie pentru fiecare propunere de proiect în parte. 

Conformitatea administrativă și eligibilitatea propunerilor de proiecte se 

realizează  de către doi experți din cadrul Comisiilor de Specialitate pe baza Grilei 

de verificare a conformității administrative și eligibilității (Anexa 13). 

Grila de verificare va fi apoi verificată și contrasemnată și de 2 experți din 

cadrul Comitetului de Coordonare. 

 

Declarația de evitare a conflictului de interese se va semna de către 

personalul care participă la verificarea conformității administrative și 

eligibilității, pentru fiecare propunere de proiect în parte. 

Termenul de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

propunerii de proiect este de maximum 5 zile lucrătoare/expert de la data 

înregistrării acesteia. 

În cazul în care numărul propunerilor de proiecte primite în vederea 

aprobării conformității administrative și eligibilității este foarte mare, Comitetul 

de Coordonare poate decide extinderea termenului de analiză cu anunțarea acestui 

fapt pe site-ul Consiliului Județean Tulcea și pe platforma de bugetare 

participativă. 
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Fiecare dintre cei 2 experți din Comisia de Specialitate completează 

individual Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității, care 

se atașează la dosar. 

În urma verificării de către Comitetul de Coordonare a celor 2 fișe deja 

completate, se va realiza o singură grilă centralizatoare de evaluare a 

conformității administrative și a eligibilității ce va îngloba concluziile celor 2 

experți din Comisia de Specialitate ce au verificat propunerea de proiect. 

Experții angrenați în Comisiile de Specialitate pot solicita participanților 

date suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se 

constată că acest lucru este necesar. Experții pot solicita informații suplimentare o 

singură dată. 

După finalizarea verificărilor și aprobarea Grilei de verificare a conformității 

administrative și a eligibilității de către Comitetul de Coordonare, participanților li 

se va trimite o notificare de înștiințare asupra rezultatului verificării. Dacă 

solicitantul nu consideră rezultatul verificării ca fiind unul corect, poate depune o 

contestație în scris, în termen de 5 zile calendaristice. 

 

Încadrarea etapelor procedurii în timp 

 

Etapele din cadrul procedurii de verificare a conformității administrative și a 

eligibilității propunerilor de proiecte sunt următoarele: 

 Verificarea conformității administrative și a eligibilității propunerii de 
proiect: 5 zile lucrătoare/expert de la înregistrarea acesteia la sediul 
Consiliului Județean Tulcea sau de la înscrierea pe platforma de bugetare 
participativă; 

 Transmiterea dosarului administrativ către Comitetul de Coordonare în 
vederea verificării, centralizării și aprobării grilei finale de verificare: 1 zi 
lucrătoare; 

 Verificarea, centralizarea și aprobarea Grilei de verificare a conformității 
administrative și eligibilității de către Comitetul de Coordonare: 2 zile 
lucrătoare; 

 Notificarea solicitantului privind neconformitatea/conformitatea 
propunerii de proiecte: 1 zi lucrătoare de la semnarea acesteia de 
Comitetul de Coordonare. 

Criteriile evaluate 

 

Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

propunerilor de proiecte propuse a fi finanțate prin Mecanismul Bugetării 

Participative este formată din 2 secțiuni mari, cea din urmă fiind împărțită în 2 

subsecțiuni, respectiv: 
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I. Criterii de verificare a conformității administrative 

II. Criterii de verificare a eligibilității 

 eligibilitatea solicitantului 

 eligibilitatea proiectului. 
 

În cadrul acestor secțiuni vor fi verificate o serie de aspecte, la finalul 

verificării bifându-se dacă criteriile au fost îndeplinite sau nu și formulându-se 

eventuale observații. 

 

Conformitatea administrativă va fi realizată prin stabilirea îndeplinirii/ 

neîndeplinirii următoarelor criterii: 

 Propunerea de proiect respectă formatul solicitat (Anexa nr. 12 - 
Formular pentru depunere proiect în cadrul procesului de bugetare 
participativă); 

 Propunerea de proiect este însoțită de Anexa nr. 11 – Termeni și condiții 
însușită de participant prin semnătură; 

 Propunerea de proiect este semnată de către participant (doar pentru 
propunerile depuse offline); 

 Propunerea de proiect a fost depusă prin una din cele două metode 
menționate în Regulamentul bugetării participative. 

 

Eligibilitatea solicitantului va fi stabilită prin verificarea următoarelor aspecte: 

 Participantul face parte din categoria de participanți eligibili menționată 
în Regulamentul bugetării participative: 

 Participantul este o persoană fizică – cetățeni români sau străini care au 
reședința sau domiciliul în județul Tulcea și au vârsta de minim 18 ani; 

 Participantul este o persoană juridică – asociații, fundații, alte ONG-uri și 
societăți comerciale cu sediul, punctul de lucru în județul Tulcea. 

 Participantul a prezentat dovada care să ateste că 
locuiește/muncește/are reședința/are sediul în județul Tulcea (copie 
CI/adeverință din partea angajatorului, copie certificat de înregistrare, 
alt document doveditor). 

 

Eligibilitatea proiectului va fi stabilită prin verificarea îndeplinirii/neîndeplinirii 

următoarelor aspecte: 

 Proiectul se încadrează în domeniile prevăzute în Regulamentul bugetării 
participative; 

 Proiectul este de interes public local și nu prevede activități cu scop 
comercial, publicitar, de natură politică sau etnică; 

 Proiectul vizează un obiectiv/spațiu public din aria de competență a UAT 
– Județul Tulcea; 
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 Proiectul nu este în incompatibilitate cu planuri sau proiecte ale 
Consiliului Județean Tulcea aflate în desfășurare; 

 Proiectul se încadrează în bugetul maxim alocat pentru un proiect. 
 

Lista anexelor 

 

Procedurii de stabilire a conformității administrative și a eligibilității 

proiectelor propuse pentru bugetarea participativă îi corespund următoarele 

anexe: 

 Anexa nr. 14 – Grilă verificare conformitate administrativă și eligibilitate; 

 Anexa nr. 15 – Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea 
propunerii de proiect; 

 Anexa nr. 16 – Notificare informații suplimentare; 

 Anexa nr. 17 – Declarație evitare conflict de interese. 
 

10.2. Procedura de votare a proiectelor propuse 

Scopul 

 

Scopul acestei proceduri este de a asigura transparența sistemului de votare 

a propunerilor de proiecte ce s-au calificat în etapa a 2-a de selecție pentru 

bugetarea participativă. 

 

Generalități 

 

Vor fi supuse procesului de votare proiectele care au fost declarate 

conforme administrativ și eligibile și au înregistrat un punctaj de minim 50 de 

puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară. 

Toate proiectele ce se regăsesc în Lista propunerilor de proiecte în ordine 

descrescătoare a punctajului obținut și care au fost depuse în format offline sunt 

încărcate pe platforma de bugetare participativă pentru a fi supuse procesului de 

vot. 

Au fost declarate conforme/eligibile și cu un punctaj de peste 50 puncte un 

număr de ..... proiecte din cele .... proiecte depuse. 
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Procedura de vot 

 

Procedura de vot are loc exclusiv online pe platforma de bugetare 

participativă. 

 

Cine poate vota? 

 

Pot vota propunerile de proiecte toți cei au reședința sau domiciliul în 

Județul Tulcea și au împlinit vârsta de 18 ani.  

Aceștia trebuie să dețină un cont valid pe platforma de bugetare 

participativă www… 

 

Ce votăm? 

 

Pe platforma de bugetare participativă vor fi vizibile spre a fi votate toate 

proiectele declarate conforme/eligibile.  

Acestea sunt împărțite pe domenii de aplicare, după cum urmează: 

 Infrastructură de drumuri: ....proiecte; 

 Domeniul educațional: ....proiecte; 

 Domeniul cultural: ....proiecte; 

 Domeniul social: ....proiecte; 

 Domeniul sănătate: ....proiecte; 

 Domeniul sport: ....proiecte; 

 Domeniul turism: ....proiecte; 

 Protecția mediului: ....proiecte; 

 Digitalizare: ....proiecte; 
 

Când votăm? 

 

Etapa de vot începe pe data de ......... și durează 10 de zile calendaristice, 

respectiv până la data de .......  
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Rezultatele votului 

 

După expirarea termenului de votare, se va realiza o ierarhizare a 

proiectelor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi per fiecare domeniu.  

Proiectele clasate pe primele două locuri pentru fiecare din domeniile de 

aplicare au șansa la finanțare. 

La finalul acestei etape va fi realizată Lista proiectelor în ordinea 

descrescătoare a voturilor primite pe domenii de aplicare (Anexa nr. 20). 

 

Încheierea procesului de selecție finală 

 

Selecția propunerilor de proiecte se va face în ordine descrescătoare a 

punctajului obținut. 

Dacă două sau mai multe proiecte au același punctaj, prioritizarea lor se va 

face în funcție de numărul de voturi primite de la cetățeni. 

La finalul acestei etape, un număr de maxim 2 proiecte în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi vor fi finanțate, în limita bugetului disponibil. 

Dacă după finanțarea primelor 2 proiecte mai rămân bani la bugetul stabilit inițial, 

se poate lua decizia de a mai finanța proiectele următoare ca și voturi în limita 

fondurilor disponibile. 

După încheierea procesului de selecție, Comitetul de Coordonare va emite 

Raportul de selecție a propunerilor de proiecte care va fi semnat de toți membrii 

comitetului și aprobat de Președintele Comitetului de Coordonare. 

Secretarul Comitetului de Coordonare, pe baza raportului, elaborează Lista 

finală a proiectelor finanțate prin mecanismul de bugetare participativă. 

Lista va fi publicată pe platforma bugetării participative și pe site-ul oficial 

al UAT – Județul Tulcea în maxim 3 zile de la aprobarea raportului final. 

În baza listei finale cu proiecte finanțate vor fi redactate și transmise prin e-

mail/fax către beneficiari și Notificările finale.  

 

Lista anexelor 

Procedurii de votare a proiectelor propuse pentru bugetarea participativă îi 

corespund următoarele anexe: 

 Anexa nr. 18 – Clasament propuneri proiecte în urma votului; 

 Anexa nr. 19 – Raport de selecție; 

 Anexa nr. 20 – Lista propunerilor de proiecte finanțate în ordine 
descrescătoare; 

 Anexa nr. 21 – Notificare finanțare. 
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XI. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

11.1. Dispoziții generale 

 

Solicitanții nemulțumiți pot depune contestații la sediul autorității 

finanțatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării 

rezultatului selecției. 

 Contestațiile se soluționează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor, de către comisia de 

soluționare a contestațiilor. 

În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi 

membrii care au făcut parte din comisiile de specialitate. Fiecare membru al 

comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate. 

 Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu are drept de vot. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă un organism tehnic cu 

responsabilități privind soluționarea contestațiilor adresate privind rezultatele 

procesului de selecție a proiectelor propuse spre a fi finanțate prin Mecanismul de 

Bugetare Participativă. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este organizată și funcționează în 

conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

Activitatea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, ce vizează analizarea 

contestațiilor, se desfășoară până la publicarea Listei finale de proiecte propuse 

spre a fi finanțate prin mecanismul de bugetare participativă, respectiv până la 

începerea etapei a doua de votare.  

Activitatea Comisiei de soluționare a Contestațiilor desfășoară pe tot 

parcursul implementării Mecanismului de Bugetare Participativă, inclusiv în etapa 

de implementare a ideilor de proiecte propuse de cetățeni/reprezentanți ai 

mediului de afaceri/Consiliului Județean Tulcea. 

 

11.2. Componența Comisiei de Soluționare a  Contestațiilor 

 

Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va fi de 3 membri și un 

secretar, numiți prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Tulcea. 

Din rândul membrilor Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va fi numit un 

președinte, iar secretarul va fi nominalizat din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Tulcea. 
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Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor vor respecta regulile 

conflictului de interese, completând declarația privind evitarea conflictului de 

interese (Anexa nr. 17 – declarație privind evitarea conflictului de interese). 

 

 

11.3. Obligațiile Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 

 

Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor au următoarele obligații: 

 respectarea confidențialității activităților și imparțialitatea în adoptarea 

deciziilor; 

 adoptarea deciziilor se face numai de către membri, în unanimitate; 

 respectarea politicii privind evitarea Conflictului de interese; 

 promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și 

prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală; 

 completarea declarației privind evitarea conflictului de interese. 

 

11.4. Atribuțiile Comisiei de Contestații 

 

 Comisia de Soluționare a Contestațiilor va avea următoarele atribuții: 

 soluționarea contestațiilor formulate de deponenți la deciziile de respingere 

a proiectelor depuse în cadrul bugetării participative; 

 motivarea în scris a deciziilor de admitere sau respingere a contestațiilor; 

 comunicarea spre publicare Președintelui Comitetului de Coordonare a 

proiectelor rezultate în urma soluționării contestațiilor. 

 

11.5. Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor cu 

privire la rezultatul selecției proiectelor 

 

Contestațiile se fac în scris și se depun la Registratura UAT – Județul Tulcea, 

prin poștă sau pe cale electronică în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data 

comunicării rezultatului selecției.  

Acestea vor fi soluționate în termen de maximum 5 zile lucrătoarea de la 

data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor. 

Contestația se redactează în limba română și va conține următoarele 

elemente: 
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 numele, prenumele și domiciliul, reședința persoanei fizice sau, după caz, 

denumirea și locul de înregistrare al persoanei juridice care a formulat 

contestația; 

 obiectul contestației; 

 motivele pe care se întemeiază contestația; 

 semnătura persoanei care a formulat contestația. 

 

Contestația poate fi însoțită de dovezi (înscrisuri, secțiuni din fișa de 

proiect, referiri la documentele atașate la momentul depunerii etc.) în scopul 

susținerii acesteia. 

Președintele Comitetului de Coordonare convoacă Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor, în urma înregistrării la Consiliul Județean Tulcea a contestațiilor din 

partea unuia sau mai mulți participanți la mecanismul de bugetare participativă. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza la nivelul respectivelor 

propuneri de proiecte, exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestațiilor. Pe 

parcursul  procesului de soluționare a contestațiilor comisia poate solicita un singur 

set de clarificări participanților în cauză. 

La ședința/ședințele de soluționare a contestațiilor, anunțată/e în prealabil 

prin intermediul platformei dedicate bugetării participative, pot lua parte și 

cetățenii, respectiv reprezentanții entităților juridice (dacă este cazul) în scopul 

susținerii motivului contestării deciziei de respingere a proiectului depus. 

 

11.6. Pregătirea ședinței de soluționare a contestațiilor 

 

Pregătirea ședinței de soluționare a contestațiilor va fi asigurată de 

secretarul Comisiei, care va ține evidența contestațiilor în ordine cronologică, într-

un centralizator dedicat bugetării participative. 

Președintele Comisiei fixează termenele ședinței/ședințelor de soluționare a 

contestațiilor și dispune cu privire la invitarea participanților care au depus 

contestații. 

Dacă părțile convocate nu se prezintă la termenul fixat, procedura de 

soluționare a contestațiilor se desfășoară în lipsă. 

Punctul de vedere cu privire la contestația formulată va fi atașat la dosarul 

cauzei. 

Punctul de vedere va conține răspunsul la motivele invocate de contestator 

în susținerea contestației sale. 
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11.7. Hotărârile Comisiei  

 

După încheierea dezbaterilor, Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 

deliberează în lipsa părților și pronunță hotărârea în aceeași zi. În cazul în care au 

fost depuse prea multe contestații și timpul nu permite soluționarea acestora în 

aceeași zi cu dezbaterile, va fi convocată o nouă întâlnire în termen de cel mult 2 

zile. 

Hotărârea Comisiei trebuie să cuprindă: 

 numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul persoanei care a 

formulat contestația; 

 numărul de înregistrare al contestației; 

 componența Comisiei care a luat hotărârea; 

 obiectul contestației, susținerea părților (dacă este cazul) și indicarea 

dovezilor prezentate pentru susținerea contestației; 

 motivele de fapt și temeiurile de drept ce stau la baza hotărârii; 

 dispozitivul. 

 

11.8. Modalitatea de soluționare a contestațiilor 

 

În urma instrumentării contestațiilor, Comisia de Contestații poate adopta 

următoarele soluții: 

 

Statutul inițial 
al Proiectului 

Statutul Proiectului în urma instrumentării Rezultatul 
Contestației 

Neeligibil Neeligibil RESPINSĂ 

Eligibil ADMISĂ 

Eligibil 
 
 

Neeligibil Declarat în urma verificării și evaluării RESPINSĂ 

Eligibil Declarat în urma verificării și evaluării  ADMISĂ 

 

Dacă participantul contestă mai multe elemente legate de rezultatul 

evaluării proiectului sau contestația nu este depusă la termen, Comisia se pronunță 

după cum urmează: 

Decizia Comisiei de Contestații Rezultatul contestației 

Toate elementele contestate sunt admise ADMISĂ 

Un element/unele elemente sunt admise, iar un 
element/unele elemente sunt respinse 

ADMISĂ PARȚIAL 

Toate elementele contestate sunt respinse RESPINSĂ 

Contestația nu a fost depusă în termen RESPINSĂ 
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Ca urmare a soluționării contestațiilor, comisia va redacta un Raport de 

contestații, care va fi semnat de către membrii comisiei și va fi înaintat 

Președintelui Comitetului de Coordonare. În baza acestui raport, Președintele 

Comitetului de Coordonare  sau persoana desemnată de acesta va realiza Lista 

finală a proiectelor selectate ce va fi afișată pe platforma de bugetare 

participativă. 

XII. REGULAMENT PRIVIND MODUL DE MONITORIZARE ȘI 
RAPORTARE A MECANISMULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ – 
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

12.1. Dispoziții generale 

 

Prezentul Regulament stabilește modul de monitorizare și raportare a 

Mecanismului de Bugetare Participativă. 

Prevederile prezentului Regulament se aplică în procesul de bugetare 

participativă de către UAT - Județul Tulcea, inițiatorul schemei de finanțare a 

proiectelor de interes local finanțate prin bugetarea participativă. 

În cadrul Mecanismului de Bugetare Participativă, accentul se pune pe 

rezultatele ce trebuie atinse în urma activităților preconizate/realizate de UAT - 

Județul Tulcea. 

12.2. Cadrul logic și elementele Mecanismului de Bugetare 

Participativă 

 

Din punct de vedere al cadrului logic, Mecanismul de Bugetare Participativă 

cuprinde următoarele elemente: (1) scop; (2) obiective; (3) indicatori de 

performanță. 

Cadrul logic este o modalitate de a structura elementele programului de 

bugetare participativă, astfel încât legăturile logice directe dintre ele să fie 

evidente. 

Cadrul logic al mecanismului de bugetare participativă 

 

 

 

 

 

 

 

Impact 

Produse 

Rezultat 

Implementarea programului de 

bugetare participativă/Activități 

Scop 

Obiect

iv 

Indicator 

de 

rezultat 

 

Indicator 

de 
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12.3. Scopul și obiectivele bugetării participative 

 

Conform Procedurii de depunere, selecție și vot asupra proiectelor propuse 

de  comunitate, principalul scop al implementării mecanismului de bugetare 

participativă constă în implicarea activă a cetățenilor într-un proces de 

deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei 

părți din bugetul județului Tulcea. 

Prin implementarea bugetării participative la nivelul Consiliului Județean 

Tulcea, instituția își propune să atingă următoarele obiective specifice: 

 dezvoltarea unui cadru organizațional propice dialogului între reprezentanții 
administrației publice locale, cetățeni și actori relevanți din comunitate 
(experți, reprezentanți ai ONG-urilor, mediului de afaceri, instituții publice 
de specialitate, camere de comerț, specialiști în protecția mediului, 
persoane din cadrul regiilor autonome de interes local, serviciilor publice de 
interes local); 

 creșterea transparenței activității administrației publice locale, 
modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea 
gestionării și cheltuirii banului public; 

 încurajarea implicării cetățenilor și societății civile în luarea deciziilor, 
alocarea și supravegherea folosirii resurselor publice; 

 alinierea politicilor publice la nevoile reale ale cetățenilor în scopul creșterii 
nivelului de calitate a vieții; 

 consolidarea principiului democrației prin participarea cetățenilor la un 
exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate; 

 încurajarea implicării active a cetățenilor în stabilirea priorităților de 
investiții la nivel local în sensul asigurării bunăstării tuturor locuitorilor; 

 creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de dezvoltare 
urbană de către cetățeni. 
În baza acestora, prin prezentul regulament se vor defini o serie de 

indicatori de performanță, indicatori propuși a fi atinși prin implementarea 

Mecanismul de Bugetare Participativă. 
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12.4. Indicatori de performanță 

 

Noțiuni introductive 

 

Scopul indicatorilor de performanță este de a măsura progresul de realizare 

a obiectivelor programului. Indicatorii de performanță reprezintă o valoare 

concretă sau o trăsătură specifică utilizată pentru a măsura activitățile, produsele 

și rezultatele obținute în raport cu obiectivele. 

Pot fi utilizate 3 categorii de indicatori de performanță, respectiv: 

 indicatori de produs – indică cantitatea sau volumul bunurilor publice 
produse sau a serviciilor prestate în cadrul programului pentru atingerea 
obiectivelor. Indicatorii de produs rezultă direct din activitățile instituției în 
procesul de realizare a programului. Produsele sunt măsurabile, atât din 
punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Indicatorii de produs, de regulă, 
sunt utilizați la evaluarea necesităților de finanțare și pentru determinarea 
resurselor necesare pentru un program.  

 indicatori de eficiență – acest tip de indicatori caracterizează eficiența 
programului și exprimă relația dintre bunurile produse, serviciile prestate și 
resursele utilizate pentru producerea sau prestarea lor. De regulă, 
indicatorii de eficiență exprimă cantitatea medie a resurselor consumate 
(timp, cost) pentru obținerea unei unități sau rezultat. 

 indicatori de rezultat – reflectă gradul de atingere a scopului și obiectivelor 
programului și caracterizează calitatea implementării acestuia. Indicatorii 
de rezultat prezintă o importanță deosebită pentru analiza politicilor 
publice, deoarece evaluează impactul și evidențiază schimbările economice 
și sociale realizate prin intermediul programului. Rezultatele, însă, uneori 
sunt greu de măsurat și depind în mare parte de influența factorilor externi. 
 

De principiu, pentru un program/subprogram de finanțare/bugetare se 

stabilește câte un indicator din fiecare categorie. Setul indicatorilor de 

performanță, prioritizat corespunzător scopului și obiectivelor mecanismului de 

bugetare participativă, trebuie să o ofere o viziune completă și să acopere toate 

activitățile majore ale programului. 

În stabilirea indicatorilor de performanță aferenți Mecanismului de Bugetare 

Participativă  au fost luate în considerare următoarele: 

 să fie relevanți pentru activitatea de bugetare participativă și să ofere 
informații utile pentru factorii de decizie și pentru public; 

 să rezulte din obiectivele stabilite, fiind focusați pe produse și rezultate; 

 să fie clari și verificabili, fiind cunoscute modul de calcul și sursa de 
colectare a informației; 

 să fie oportuni și comparabili în timp; 



 
 

Pagina 79 din 128 

 

 

 să fie corelați cu costurile și resursele disponibile. 
 

Definirea indicatorilor de performanță 

 

La nivelul Mecanismului de Bugetare Participativă implementat de UAT - 

Județul Tulcea, indicatorii de performanță vor respecta/urmări: 

 să fie relevanți pentru tipul de bugetare, precum și pentru domeniile de 
aplicare vizate de prezenta schemă de finanțare; 

 să derive din acțiunile și obiectivele definite în Regulamentul ce 
reglementează organizarea și funcționarea bugetării participative; 

 să fie clari, conciși și verificabili conform documentelor ce reglementează 
procedura de organizare a bugetării participative; 

 să fie oportuni și comparabili în timp, făcând posibilă o monitorizare a lor în 
timp și conferind posibilitatea de a fi comparați cu indicatorii din viitorii ani 
în care va fi aplicată bugetarea participativă. 
În acord cu scopul, acțiunile și obiectivele programului de bugetare 

participativă, precum și cu condițiile ce trebuie îndeplinite, a fost elaborată 

următoarea listă cu indicatori de performanță ce se vor urmări a fi atinși prin 

implementarea mecanismului de către UAT - Județul Tulcea: 

Nr. 

Crt. 

Tip indicator Denumire indicator 

1. Indicatori de 

produs 

 Procedura de propunere, selecție și vot asupra 

proiectelor propuse de  Comunitate (regulament) 

aprobată; 

 1 platformă de bugetare participativă;  

 Numărul de propuneri de proiecte depuse de 

persoanele fizice/juridice cu vârsta de peste 18 ani 

din Județul Tulcea; 

 Numărul de proiecte finanțate prin Mecanismul de 

Bugetare Participativă; 

 Resurse financiare alocate de UAT - Județul Tulcea 

pentru bugetarea participativă; 

 Numărul de proiecte implementate și finalizate. 

2. Indicatori de 

eficiență 

 Costul mediu pentru evaluarea și bugetarea unui 

proiect; 

 Timpul mediu alocat pentru evaluarea și selecția unui 

proiect. 

3. Indicatori de  Ponderea cetățenilor din județul Tulcea implicați 
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rezultat activ în procesul de depunere și selecție al 

proiectelor; 

 Gradul de satisfacție al participanților cu privire la 

transparența deciziilor și modul de colaborare cu UAT 

- Județul Tulcea; 

 Ponderea obiectivelor 

modernizate/create/reabilitate din totalul 

obiectivelor de același tip de la nivelul județului; 

 Numărul total al beneficiarilor vizați de proiectele 

finanțate; 

 Gradul de absorbție al bugetului dedicat bugetării 

participative. 

*Notă: Indicatorii ce fac referire la obiectele de investiții vizate de 

propunerile de proiect vor fi dezagregate pe domeniile de aplicare vizate, 

respectiv: infrastructură de drumuri, domeniul educațional, domeniul cultural, 

domeniul social, domeniul sănătate, domeniul sport, domeniul turism, protecția 

mediului, digitalizare, în funcție de specificul proiectelor depuse și finanțate. 
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Identificarea și calcularea indicatorilor de performanță 

 

Identificarea, monitorizarea și calcularea indicatorilor de performanță definiți va fi realizată conform tabelului următor – 

Indicatorul – formula de calcul – sursa de date: 

Nr. 
Crt. 

Indicator Formulă de calcul Sursa de date 

1.  Procedura de propunere, selecție și vot asupra 
proiectelor propuse de UAT - Județul Tulcea sau 
Comunitate (regulament) aprobată 

DA/NU Pagina web a Consiliului Județean Tulcea – 
HCJ adoptate 

2.  1 platformă de bugetare participativă DA/NU Pagina web a Consiliului Județean Tulcea 

3.  Numărul de propuneri de proiecte depuse de 
persoanele fizice/juridice de peste 18 ani din Județul 
Tulcea 

Nr. Platforma de bugetare participativă 
Registrul special de la UAT - Județul Tulcea 
pentru proiecte depuse offline 

4.  Numărul de proiecte finanțate prin mecanismul de 
bugetare participativă 

Nr. Lista propunerilor de proiecte finanțate în 
ordine descrescătoare 

5.  Resurse financiare alocate de UAT - Județul Tulcea 
pentru bugetarea participativă 

Lei cu TVA Pagina web a Consiliului Județean Tulcea – 
HCJ adoptate Regulament/Platformă 

6.  Număr proiecte implementate și finalizate Nr. Platforma de bugetare participativă 
Pagina web a Consiliului Județean Tulcea 

7.  Costul mediu pentru evaluarea și bugetarea unui 
proiect 

Lei cu TVA Contabilitate internă UAT - Județul Tulcea 

8.  Timpul mediu alocat pentru evaluarea și selecția 
unui proiect 

Min. Minute interne ședințe/întâlniri de lucru 
Comisii de selecție/Comitetul de 
Coordonare 

9.  Ponderea cetățenilor din Județul Tulcea implicați 
activ în procesul de depunere și selecție a 

(Nr. cetățeni care au depus 
proiecte + Nr. de cetățeni 

Platforma de bugetare participativă 
Registrul special de la UAT - Județul Tulcea 
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proiectelor participanți la ateliere 
participative)/Nr. total 
cetățeni cu vârsta peste 18 
ani cale sunt rezidenți în 
Județul Tulcea x 100 

pentru proiecte depuse offline 
Liste de prezență ateliere participative 
Populația de peste 18 ani de la nivelul 
Județului Tulcea –INSSE 

10.  Gradul de satisfacție al participanților cu privire la 
transparența deciziilor și modul de colaborare cu 
Consiliului Județean Tulcea (%) 

% Studiu impact online pe platforma de 
bugetare participativă 

11.  Ponderea obiectivelor 
modernizate/create/reabilitate din totalul 
obiectivelor de același tip de la nivelul Consiliului 
Județean Tulcea (%) 

Pondere obiective 
modernizate/create/reabilit
ate / Total obiective de 
același tip de 
modernizat/creat/reabilitat
x 100 

Lista propunerilor de proiecte finanțate în 
ordine descrescătoare 
Registre Consiliului Județean Tulcea 

12.  Numărul total al beneficiarilor vizați de proiectele 
finanțate 

Nr. Lista propunerilor de proiecte finanțate în 
ordine descrescătoare 
Formular pentru depunere proiect în cadrul 
procesului de bugetare participativă 

13.  Gradul de absorbție al bugetului dedicat bugetării 
participative 

Buget total proiecte 
finanțate și finalizate/Buget 
total alocat x 100 

Lista propunerilor de proiecte finanțate în 
ordine descrescătoare 
Contabilitate Consiliului Județean Tulcea 
Platformă bugetare participativă 
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12.5. Monitorizarea și raportarea programului de bugetare 

participativă 

 

Sistemul de monitorizare a performanței programului de bugetare 

participativă se utilizează pentru a măsura cantitatea și calitatea serviciilor 

prestate de către instituțiile publice, în fapt UAT - Județul Tulcea, precum și 

pentru a măsura rezultatele și impactul lor. 

Monitorizarea este un proces continuu care se va realiza pe parcursul 

întregului proces de desfășurare a Mecanismului de Bugetare Participativă, de la 

anunțarea deschiderii mecanismului de finanțare, până la sfârșitul implementării 

proiectelor aprobate, respectiv până la sfârșitul execuției bugetare participative. 

Monitorizarea va implica colectarea sistematică și analiza datelor cu privind 

indicatorii de performanță, în vederea furnizării de informații despre progresul 

realizării obiectivelor programului și valorificării resurselor alocate acestuia. 

Datele vor fi preponderent colectate din surse interne. 

Rapoartele privind performanța înregistrată de implementarea 

mecanismului de bugetare participativă se va întocmi anual. Conținutul și formatul 

de prezentare a raportului de performanță se va realiza conform Anexei 22.  

Conducătorul autorității publice, respectiv Președintele Consiliului Județean 

Tulcea, va asigura organizarea internă a activităților aferente procesului de 

monitorizare a performanței programului de bugetare participativă și Președintele 

Comitetului de Coordonare se va ocupa de elaborarea raportului de performanță.  

Raportul de performanță realizat va fi însoțit de o notă informativă care să 

cuprindă următoarele informații: 

 analiza performanței realizate în raport cu obiectivele asumate și 
cheltuielile efectuate în perioada de gestiune; 

 explicații privind devierile majore și factorii care le-au influențat; 

 identificarea eventualelor probleme în implementarea Mecanismului de 
Bugetare Participativă, precum și propuneri de soluționare a acestora. 
 

Lista anexelor:  

 

Procedurii de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru bugetarea 

participativă îi corespunde Anexa nr. 22: Raport de performanță. 
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XIII. COMITETUL DE AUDIT ȘI URMĂRIRE A DESFĂȘURĂRII 
PROIECTELOR 

 

Comitetului de Audit și urmărire a desfășurării proiectelor  va fi implicat 

în monitorizarea proiectelor finanțate prin mecanismul de bugetare participativă, 

în scopul asigurării corectitudinii și transparenței informațiilor transmise către 

cetățeni și eficienței cheltuirii banului public. 

 

Comitetul de audit și urmărire a desfășurării proiectelor este o structură 

care se  constituie prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, formată din 3 

membri, nominalizați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Tulcea. 

 

13.1. Rolul Comitetului de Audit și urmărire a desfășurării 

proiectelor 

 

Comitetul de audit și urmărire a desfășurării proiectelor se înființează pe 

lângă compartimentul de audit intern de la nivelul Consiliului Județean Tulcea și 

pe lângă Comitetul de Coordonare constituit la nivelul Mecanismului de Bugetare 

Participativă, ca organism consultativ, pentru a acționa în vederea definirii 

strategiei și îmbunătățirii activității de audit al Mecanismul de Bugetare 

Participativă și de monitorizare a implementării proiectelor. 

Comitetul de audit și urmărire a desfășurării proiectelor are drept rol 

principal asigurarea transparenței și corectitudinii implementării proiectelor 

finanțate prin Mecanismul de Bugetare Participativă, implicit a cheltuirii fondurilor 

destinate acestora. 

Obiectivele Comitetului de audit și urmărire a desfășurării proiectelor sunt: 

 Asigurarea activității de auditare a cheltuielilor la nivelul schemei de 
finanțare prin Mecanismul de Bugetare Participativă, inclusiv la nivelul 
proiectelor finanțate; 

 Desfășurarea de activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective 
ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entității publice o 
evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control 
și de guvernanță; 

 Urmărirea, monitorizarea și evaluarea realizării proiectelor implementate de 
Consiliulul Județean Tulcea prin bugetarea participativă; 

 Desfășurarea de activități de consiliere menite să adauge valoare și să 
îmbunătățească procesele guvernanței în entitățile publice. 
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13.2. Atribuțiile Comitetului de Audit și urmărire a desfășurării 

proiectelor 

 

Atribuții generale: 

 

 Dezbate și avizează planul anual pentru activitatea de auditare a proiectelor 
finanțate prin Mecanismul de Bugetare Participativă; 

 Analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de membrii 
Comitetului de Audit;  

 Realizează Raportul anual al activității de audit privind proiectele 
implementate prin mecanismul de bugetare participativă; 

 Avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice privind exercitarea 
activității de audit public intern; 

 Examinează datele financiare ale proiectelor selectate în baza mecanismului 
de bugetare participativă înainte de aprobarea acestora de către Consiliului 
Județean Tulcea; 

 Discută cu auditorii interni, precum și cu personalul de conducere din cadrul 
Consiliului JudețeanTulcea și al Comitetului de Coordonare rapoartele de 
audit conexe aferente proiectelor din cadrul mecanismului de bugetare 
participativă, precum și orice dificultăți întâmpinate în cadrul activității de 
audit și/sau orice dezacorduri semnificative identificate; 

 Oferă consultanță cu privire la aprobarea situațiilor execuțiilor bugetare a 
bugetelor per proiecte implementate.  

 Evaluează cadrele de gestionare a riscurilor financiare și operaționale și 
procesele conexe aferente proiectelor și Mecanismului de Bugetare 
Participativă per total; 

 Discută cu auditorii interni, precum și cu responsabilii cu gestionarea 
riscurilor rapoartele relevante și, în special, principalele expuneri la riscuri 
operaționale, financiare și reputaționale; 

 Analizează adecvarea și oportunitatea măsurilor adoptate pentru 
monitorizarea și controlul proiectelor din cadrul mecanismului de bugetare 
participativă; 

 Discută cu auditorii interni, consilierul juridic, conducerea Consiliului 
Județean Tulcea rapoartele relevante întocmite în cadrul mecanismului de 
bugetare participativă; 

 Este informat cu privire la incidentele majore și/sau cazurile de 
neconformitate și analizează adecvarea și oportunitatea măsurilor adoptate 
în urma acestora; 

 Poate exercita și alte activități conexe mandatului încredințat, la solicitarea 
Președintelui Consiliului Județean Tulcea, inclusiv la solicitarea 
departamentului de audit și contabilitate de la nivelul UAT – Județul Tulcea. 

 Urmărirea respectării de către UAT - Județul Tulcea și executanți a 
calendarelor de implementare; 
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 Urmărirea respectării regulilor de transparență privind informațiile publice pe 
platforma de bugetare participativă; 

 Urmărirea progresului proiectelor în scopul atingerii valorilor țintă ale 
indicatorilor, obiectivelor proiectelor, precum și a indicatorilor și 
obiectivelor Mecanismului de Bugetare Participativă; 

 Analiza stadiului raportărilor proiectelor; 

 Urmărirea respectării, în procesul de implementare, a specificațiilor din 
proiectele aprobate; 

 Determinarea unor situații care pot afecta buna implementare a activităților 
proiectelor sau încadrarea în cuantumurile cheltuielilor stabilite inițial; 

 Semnalarea din timp a eventualelor probleme ce pot apărea în 
implementarea proiectelor și propunerea de măsuri de remediere; 

 Urmărirea contribuției proiectelor la atingerea obiectivelor Mecanismului de 
Bugetare Participativă; 

 Urmărirea sustenabilității proiectelor. 
 

Atribuțiile membrilor Comitetului de Audit și urmărire a desfășurării 

proiectelor 

 

Președintele comitetului de audit și urmărire a desfășurării 

proiectelor exercită următoarele atribuții principale: 

 Convoacă și prezidează întâlnirile Comitetului de audit și urmărire a 
desfășurării proiectelor din cadrul mecanismului de bugetare participativă; 

 Conduce ședințele Comitetului de audit și urmărire a desfășurării proiectelor; 

 Semnează documentele elaborate de Comitetului de audit și urmărire a 
desfășurării proiectelor; 

 Coordonează activitatea Comitetului de audit și urmărire a desfășurării 
proiectelor; 

 Participă la ședințele organizate de conducerea Consiliului Județean Tulcea, 
unde poate exprima opinia Comitetului cu privire la problemele identificate; 

 Stabilește ordinea de zi a ședințelor; 

 Poate invita la ședințele Comitetului reprezentanți ai structurilor funcționale 
din cadrul Consiliului Județean Tulcea, în funcție de problemele supuse 
dezbaterii, aceștia având calitatea de invitați. 

 

Secretarul Comitetului de audit și urmărire a desfășurării 

proiectelor are următoarele atribuții: 

 

 Asigură evidența membrilor, invitaților, a notificărilor de încetare/revocare a 
calității de membru; 

 Asigură convocarea Comitetului de audit și urmărire a desfășurării proiectelor 
în condițiile stabilite prin prezentul Regulament; 
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 Pregătirea materialelor pentru a fi supuse dezbaterii Comitetului de audit și 
urmărire a desfășurării proiectelor; 

 Elaborarea proceselor-verbale aferente ședințelor de lucru ale  Comitetului 
de audit și urmărire a desfășurării proiectelor; 

 Elaborarea rapoartelor periodice privind activitatea Comitetului de audit și 
urmărire a desfășurării proiectelor; 

 Primirea și soluționarea corespondenței Comitetului de audit și urmărire a 
desfășurării proiectelor; 

 Asigură păstrarea și arhivarea tuturor documentelor aferente activității 
Comitetului de audit și urmărire a desfășurării proiectelor; 

 Monitorizează implementarea recomandărilor Comitetului de audit și 
urmărire a desfășurării proiectelor; 

 Participă la ședințele Comitetului de audit și urmărire a desfășurării 
proiectelor; 

 Executarea altor sarcini necesare bunei desfășurări a activității Comitetului 
de audit și urmărire a desfășurării proiectelor. 
 

Membrii au următoarele atribuții: 

 Participă la ședințele Comitetului de audit și urmărire a desfășurării 
proiectelor din cadrul mecanismului de bugetare participativă; 

 Propun spre dezbatere aspecte legate de monitorizarea, auditarea și 
implementarea proiectelor finanțate prin bugetarea participativă; 

 Urmăresc ducerea la îndeplinire a deciziilor Comitetului de audit și urmărire 
a desfășurării proiectelor; 

 Participă la elaborarea documentelor Comitetului de audit și urmărire a 
desfășurării proiectelor; 

 Pun la dispoziția persoanei responsabile de arhivarea documentelor 
documentele redactate în cadrul Comitetului; 

 Prezintă punctele de vedere ale comitetului către persoanele din conducerea 
Consiliul Județean Tulcea; 

 Decid prin vot deschis, nominal, asupra aspectelor cu privire la desfășurarea 
proiectelor bugetate, dezbătute în cadrul Comitetului de audit și urmărire a 
desfășurării proiectelor; 
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13.3. Funcționarea Comitetului de Audit și urmărire a 

desfășurării proiectelor 

Ședințele 

 

Membrii Comitetului de audit și urmărire a desfășurării proiectelor se 

întâlnesc, în ședințe ordinare, trimestrial sau  la convocarea scrisă a președintelui 

comitetului, prin grija secretarului comitetului. 

Prin excepție, membrii Comitetului de audit și urmărire a desfășurării 

proiectelor, se pot întâlni și în ședințe extraordinare, pentru a analiza diferite 

impedimente apărute în activitatea de implementare a proiectelor. 

Convocarea ședințelor extraordinare se realizează de către președintele 

Comitetului de audit și urmărire a desfășurării proiectelor.  

 

Pregătirea și desfășurarea ședințelor 

 

Convocarea ședințelor ordinare, transmiterea invitațiilor și a ordinii de 

zi/agendei preliminare către membri și invitați se realizează de către Secretarul 

Comitetului de audit și urmărire a desfășurării proiectelor. 

Invitația la ședință va fi transmisă tuturor părților implicate și va conține cel 

puțin  următoarele informații:  

 Data, ora și locul de desfășurare; 

 Resursele necesare; 

 Lista invitaților; 

 Ordinea de zi; 

 Materialele pentru ședință. 
 

Ordinea de zi a ședințelor este stabilită de Președintele Comitetului de 

audit și urmărire a desfășurării proiectelor. 

Materialele supuse dezbaterii în cadrul ședințelor se pun la dispoziția 

membrilor comitetului, la sediul instituției, cu cel puțin 3 zile înainte de data 

organizării ședinței. 

Invitații la ședința comitetului trebuie să confirme sau să infirme prezența 

la invitația primită prin e-mail sau fax în termen de maximum 3 zile de la primirea 

acesteia.  
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Sinteza deciziilor și procesul-verbal al reuniunii 

 

Desfășurarea ședințelor, ordinea de zi, dezbaterile, luările de cuvânt, 

opiniile, recomandările, precum și deciziile Comitetului de audit și urmărire a 

desfășurării proiectelor se vor consemna în procese – verbale. 

Procesele verbale ale ședințelor se semnează de către toți membrii prezenți 

ai Comitetului de audit și urmărire a desfășurării proiectelor și se 

păstrează/arhivează de către Secretarul comitetului. Procesul verbal se va 

transmite tuturor participanților la ședință în termen de maximum 10 zile 

lucrătoare. 

Deciziile adoptate în cadrul Comitetului de audit și urmărire a desfășurării 

proiectelor sunt rezumate într-un document numit Sinteza deciziilor. Acest 

document se elaborează de către Secretariatul comitetului și se transmite tuturor 

participanților în termen de 5 zile lucrătoare de la data reuniunii. Ulterior acest 

document se anexează procesului verbal al reuniunii. 

Procesul verbal se va adopta la începutul ședinței viitoare a Comitetului de 

audit și urmărire a desfășurării proiectelor. 

 

Procesul decizional 

 

Comitetul de audit și urmărire a desfășurării proiectelor deliberează în mod 

valabil dacă la reuniuni participă cel puțin jumătate plus unu din numărul de 

membri cu drept de vot. 

În cazul în care nu se realizează cvorumul, în termen de 7 zile lucrătoare se 

organizează o a doua reuniune a comitetului la care acesta deliberează în mod 

valabil indiferent de numărul de membri prezenți. 

Deciziile Comitetului de audit și urmărire a desfășurării proiectelor se iau, 

de regulă, pe bază de consens, consensul reprezentând expresia acordului de 

voință al membrilor cu privire la problema supusă dezbaterii și la decizia propusă, 

considerată cea mai bună pentru derularea corespunzătoare a proiectelor, pe baza 

unor argumente coerente și pragmatice, pe care comitetul o poate adopta la acel 

moment. 

În situația nerealizării consensului, decizia privind subiectul supus dezbaterii 

se ia cu votul a minimum două treimi din numărul membrilor prezenți. 
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La inițiativa Președintelui comitetului, membrii acestuia pot fi consultați și 

în scris. În spiritul respectării principiului parteneriatului, consultările scrise se vor 

aplica doar în cazuri excepționale justificate corespunzător. 

Secretarul Comitetului transmite, în scris, prin fax sau e-mail, membrilor 

Comitetului problemele apărute și soluțiile identificate. 

Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii, Secretarul 

primește obiecții scrise asupra documentelor transmise conform procedurii de 

consultare scrisă, acestea vor fi transmise președintelui. 

Președintele procedează la analizarea tuturor obiecțiilor formulate, iar 

documentul rezultat va fi transmis tuturor membrilor Comitetului spre consultare. 

Dacă Secretarul Comitetului nu primește obiecții sau un răspuns scris din 

partea membrilor Comitetului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

transmiterii spre consultare scrisă, documentele se consideră a fi aprobate. 

Dacă, în urma retransmiterii, se primesc obiecții, reclamații, Președintele 

Comitetului va anula consultarea scrisă, iar subiectele ce au făcut obiectul 

acesteia vor fi dezbătute în cadrul următoarei reuniuni a Comitetului. 

 

13.4. Codul de conduită 

 

Toți membrii și invitații Comitetului de audit și urmărire a desfășurării 

proiectelor au obligația de a respecta următoarele reguli de conduită: 

 Să acționeze în interesul implementării și finalizării cu succes a proiectelor 
finanțate prin Mecanismul de Bugetare Participativă; 

 Să ia decizii în interes public și să nu acționeze în scopul obținerii unor 
avantaje financiare sau alte beneficii materiale pentru sine sau pentru alții; 

 Să evite orice situație de incompatibilitate sau conflict de interese și să 
declare Președintelui Comitetului orice incompatibilitate sau conflict de 
interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut.  

 Să asigure protecția datelor cu caracter personal și să păstreze 
confidențialitatea informațiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza 
interesul legitim al oricărei instituții, organizații, entități comerciale sau 
persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje 
nelegitime; 

 Să se supună deciziilor Comitetului de audit și urmărire a desfășurării 
proiectelor în condițiile prevăzute de prezenta procedură; 

 Să respecte un climat de discuții civilizat, constructiv, nediscriminatoriu, 
axat pe problematica supusă dezbaterii și să nu aducă atingerea integrității 
morale a celorlalți membrii sau a unor terțe părți; 

 Să respecte libertatea opiniilor și să nu se lase influențați de considerente 
personale; 

 Să manifeste o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor.  
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Anexa nr. 1 – Anunțul de selecție 

 

Anunț privind selecția membrilor Comitetului de Coordonare, din rândul 

comunității,  care vor fi implicați în realizarea, implementarea, monitorizarea 

și evaluarea mecanismului de bugetare participativă 

 

UAT - Județul Tulcea lansează procesul de constituire a Comitetului de 

Coordonare care va fi implicat în realizarea, implementarea, monitorizarea și 

evaluarea mecanismului de bugetare participativă. 

Comitetul de Coordonare din cadrul UAT – Județul Tulcea este structura 

partenerială, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de 

realizare, implementare, monitorizare și evaluare a mecanismului de bugetare 

participativă la nivelul Județului Tulcea. 

Comitetul de Coordonare va fi compus din: 

 Membri din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea și / sau 
ai instituțiilor subordonate acestuia – 3 persoane; 

 Membri din rândul consilierilor județeni– 2 persoane; 

 Membri din cadrul comunității – 2 persoane. 
În vederea selectării membrilor Comitetului de Coordonare din cadrul 

comunității, UAT - Județul Tulcea invită persoanele și organizațiile interesate să își 

exprime interesul pentru reprezentarea Comitetului de Coordonare al 

mecanismului de bugetare participativă al Județului Tulcea, prin completarea 

formularului de intenție atașat și transmiterea acestuia pe adresa: 

registratura@cjtulcea.ro 

Persoanele și organizațiile interesate transmit prin poșta electronică a UAT - 

Județul Tulcea registratura@cjtulcea.ro sau prin depunerea la registratura 

instituției a Dosarului de candidatură, în termen de 5 zile de la demararea 

procedurii de selecție a membrilor din cadrul comunității. 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele: 

 Formular de intenție (Anexa nr. 2) completat și asumat de titular; 

 Documente suport, dacă este cazul. 
În cadrul acestui proces vor fi selectate 2 persoane, în conformitate cu 

Procedura de înființare, organizare și funcționare a Comitetului de Coordonare 

care vor fi implicate în realizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 

mecanismului de bugetare participativă. 

În cadrul procesului de selecție se vor respecta principiile de transparență, 

nediscriminare, egalitate de șanse, parteneriat și reprezentativitate. 

Dosarele de candidatură care nu sunt depuse în termenul solicitat în 

prezentul anunț, precum și dosarele de candidatură care nu îndeplinesc criteriile 

de eligibilitate, vor fi respinse automat. 
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Anexa nr. 2 – Formularul de intenție 

 

Formular de intenție din partea comunității privind depunerea candidaturii la 

Comitetului de Coordonare care va fi implicat în realizarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea mecanismului de bugetare participativă 

 

Toate câmpurile sunt obligatorii. Formularul completat și asumat de titular 

se va transmite prin poșta electronică a Consiliului Județean Tulcea 

registratura@cjtulcea.ro sau prin depunerea la registratura instituției a Dosarului 

de candidatură, în termenul comunicat în Anexa nr. 1 – Anunț de intenție. 

Înainte de completarea formularului vă rugăm să răspundeți la următoarele 

întrebări: 

Întrebare 1: Categoria pe care o reprezentați / faceți parte (se va bifa o 

singură opțiune): 

 ONG-uri și Asociații profesionale (se va detalia domeniul în care 

activează) 

 Persoane juridice (se va detalia domeniul în care activează și informații 

referitoare la cifra de afaceri din ultimul an fiscal, precum și numărul de angajați) 

 Persoane fizice 

 

 

Informații referitoare la calificarea membrilor: 

 

Nr. 
crt 

Criteriu calificare Răspuns candidat 
 

1. Nume și prenume  

2. Denumirea organizației pe care o reprezintă  

3. Adresa de domiciliu  

4. Sediul social / punct de lucru  

5. Activitatea organizației este suspendată?  

6. 
CNP / CUI / Nr de înregistrare în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor 

 

7. Telefon / Fax / Email  

8. Reprezentant legal  

9. Persoana de contact  

10. 

Aveți studii superioare finalizate  DA 
 NU 

Dacă DA, se va preciza instituția de 
învățământ, numărul diplomei, unitatea 
emitentă și studiile absolvite. 

11. 
Persoana fizică a făcut obiectul vreunei 
condamnări pentru o faptă care încalcă 
legislația 

 DA 
 NU 
 NU ESTE CAZUL 
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Nr. 
crt 

Criteriu calificare Răspuns candidat 
 

12. 
Organizația a făcut obiectul vreunei 
condamnări pentru o faptă care încalcă 
legislația 

 DA 
 NU 
 NU ESTE CAZUL 

13. 
Reprezentantul legal al organizației a făcut 
obiectul vreunei condamnări pentru o faptă 
care încalcă legislația 

 DA 
 NU 
 NU ESTE CAZUL 

 

Criterii de selecție: 

 Experiența candidatului / organizației în gestionarea de proiecte / acțiuni 
destinate dezvoltării unei comunități 

Vă rugăm să detaliați experiența personală sau experiența organizației (în 

cazul în care dosarul de candidatură se depune de o persoană juridică) în 

domeniul implementării de proiecte care au avut drept scop dezvoltarea unei 

comunități. Proiectele / Acțiunile enumerate pot fi din orice categorie: socială, 

de investiții, în domeniul IT&C, etc, însă rezultatele atinse prin implementarea 

acestor proiecte trebuie să se fi adresat dezvoltării unei comunități.  

 

Titlu proiect / 
acțiune 

Calitatea în care acesta a fost 
implementat (Beneficiar direct 
/ Sprijin – Consultant pentru 
un beneficiar) 

Descrierea pe scurt a obiectivului 
proiectului și rezultatele atinse 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 Implicarea în alte structuri parteneriale 
Vă rugăm să indicați dacă dumneavoastră sau organizația pe care o 

prezentați (dacă este cazul) a fost implicată în alte structuri parteneriale.  

Se alege o singură variantă de răspuns: 

 DA 

 NU 

Dacă DA, vă rugăm să descrieți succint: structura partenerială, obiectul 

de activitate / scopul pentru care aceasta a fost înființată, dacă mai faceți în 

prezent parte din ea, modalitatea prin care ați contribuit la atingerea 

obiectivelor acesteia. 
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 Implicarea în procesul de realizare / implementare / redactare a unor 
puncte de vedere cu privire la strategiile de dezvoltare ale unei 
comunități  
 

Vă rugăm să indicați dacă dumneavoastră sau organizația pe care o 

prezentați (dacă este cazul) a fost implicată în realizarea / implementarea / 

redactarea unor puncte de vedere cu privire la strategiile de dezvoltare ale 

unei comunități. 

 

Se alege o singură variantă de răspuns: 

 DA 

 NU 

Dacă DA, vă rugăm să descrieți succint: denumirea strategiei, tipul de 

strategie (locală, regională, națională, internațională), scopul urmărit de 

strategie, modalitatea prin care ați contribuit la atingerea obiectivelor 

acesteia. 

 

 Vă rugăm să detaliați modul în care preconizați că participarea 
dumneavoastră sau a organizației pe care o reprezentați va aduce valoare 
adăugată activității Comitetului de Coordonare. În elaborarea 
răspunsului, vă rugăm să aveți în vedere următoarele: 
 

Comitetul de Coordonare din cadrul UAT – Județul Tulcea este o structură 

partenerială, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de 

realizare, implementare, monitorizare și evaluare a mecanismului de bugetare 

participativă la nivelul județului Tulcea. 

Comitetul de Coordonare reprezintă primul nivel de coordonare strategică 

în procesul de realizare, implementare, monitorizare și evaluare a mecanismului 

de bugetare participativă la nivelul județului Tulcea. 

Comitetul de Coordonare are drept rol principal sprijinirea dezvoltării 

comunității prin încurajarea cetățenilor din județul Tulcea să se implice în 

definirea priorităților și a obiectivelor de investiții. 

Obiectivele Comitetului de Coordonare sunt: 

 Asigurarea coordonării realizării Strategiei de bugetare participativă a 
județului Tulcea; 

 Asigurarea coordonării activității de implementare a Strategiei de 
bugetare participativă a județului Tulcea; 

 Monitorizarea și evaluarea realizării în bune condiții a obiectivelor 
stabilite prin Strategia de bugetare participativă a județului Tulcea. 

Membrii selectați vor desfășura activitatea în cadrul Comitetului de 

Coordonare pe o perioadă de 1 an, cu prelungire automată pentru aceeași 

perioadă, activitatea nefiind remunerată, aceștia urmând să își desfășoare 
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activitatea prin intermediul ședințelor ordinare organizate trimestrial precum și 

prin intermediul ședințelor extraordinare (dacă este cazul). 

Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 

din Codul Penal, declar pe propria răspundere că informațiile furnizate sunt 

conforme cu realitatea. 

Data: 

Nume și prenume / Organizația: 

Semnătura:
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Anexa nr. 3 – Grila de evaluare pentru selecția membrilor 

 

Grila de evaluare pentru selecția membrilor Comitetului de Coordonare, din 

cadrul comunității, care vor fi implicați în realizarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea mecanismului de bugetare participativă 

 

În cadrul procesului de selecție se vor respecta principiile de transparență, 

nediscriminare, egalitate de șanse, parteneriat și reprezentativitate. Membrii vor 

fi aleși dintre persoanele sau organizațiile care au răspuns anunțului public și care 

îndeplinesc criteriile de calificare, considerate minime și obligatorii. Selecția 

membrilor se va face în ordinea punctajului obținut, conform grilei de evaluare. 

În urma procesului de evaluare se urmărește selectarea următoarelor 

categorii de membri: 

 2 membri din cadrul comunității județului Tulcea 
Pentru a intra în procesul de selecție, persoana sau organizația care a depus 

dosarul de candidatură trebuie să îndeplinească cerințele de calificare, 

considerate minime și obligatorii. Cerințele de calificare sunt: 

 Să aibă domiciliul / viză de flotant (în cazul persoanelor fizice) sau sediu 
social / punct de lucru (în cazul organizațiilor) în județul Tulcea; 

 Să aibă studii superioare finalizate; 

 Organizația să nu aibă activitatea suspendată; 

 Să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă 
legislația; 

 Să își asume corectitudinea datelor furnizate în dosarul de candidatură în 
procesul de selecție a membrilor Comitetului de Coordonare care va fi 
implicat în realizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 
mecanismului de bugetare participativă. 

Principalele criterii de selecție sunt prezentate mai jos, ele fiind punctate 

conform grilei de evaluare: 

 Experiența candidatului / organizației în gestionarea de proiecte 
destinate dezvoltării unei comunități; 

 Implicarea în alte structuri parteneriale; 

 Implicarea în procesul de realizare / implementare / redactare a unor 
puncte de vedere cu privire la strategiile de dezvoltare ale unei 
comunități; 

 Modul în care preconizați că participarea dumneavoastră sau a 
organizației pe care o reprezentați va aduce valoare adăugată activității 
Comitetului de Coordonare. 
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Grila de evaluare 

 

Nr. 
crt. 

CRITERII DE CALIFICARE DA NU 

1. 
Să aibă domiciliul / viză de flotant (în cazul 
persoanelor fizice) sau sediu social / punct de 
lucru (în cazul organizațiilor) în județul Tulcea 

  

2. Studii superioare finalizate   

3. Organizația să nu aibă activitatea suspendată   

4. 
Să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru 
o faptă care încalcă legislația acestui domeniu 

  

5. 

Să își asume corectitudinea datelor furnizate în 
dosarul de candidatură în procesul de selecție a 
membrilor Comitetului de Coordonare care va fi 
implicat în realizarea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea mecanismului de 
bugetare participativă 

  

 

Nr. 
crt 

CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ 
MODALITATEA DE 

ÎNDEPLINIRE 

1. 

Experiența candidatului / 
organizației în 
gestionarea de proiecte / 
acțiuni destinate 
dezvoltării unei 
comunități 

0 proiecte -  punctaj 0 
Între 1-3 proiecte–punctaj 1 
Peste 3 proiecte – punctaj 3 

 

2. 
Implicarea în alte 
structuri parteneriale 
 

Implicarea în minim 1 
structură partenerială 
relevantă – punctaj 2 

 

3. 

Implicarea în procesul de 
realizare / implementare 
/ redactare a unor puncte 
de vedere cu privire la 
strategiile de dezvoltare 
ale unei comunități  

0 strategii de dezvoltare -  
punctaj 0 
Între 1-3 strategii–punctaj 1 
Peste 3 strategii – punctaj 3 

 

4. 

Modul în care preconizați 
că participarea 
dumneavoastră sau a 
organizației pe care o 
reprezentați va aduce 
valoare adăugată 
activității Comitetului de 
Coordonare 

Dacă descrierea nu este 
relevantă – punctaj 0 
Dacă descrierea este puțin 
relevantă – punctaj 1 
Dacă descrierea este 
relevantă – punctaj 2 
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Anexa nr. 4 – Lista prealabilă a rezultatelor obținute 

 

Lista prealabilă a rezultatelor obținute 

Nr. crt. Nume, prenume 
Organizația din care face 

parte 
Date contact Admis / Respins Punctaj obținut 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Anexa nr. 5 – Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă a candidaturii 

 

Scrisoare de informare privind aprobarea prealabilă a candidaturii 

 

Către 

Doamnei / Domnului 

Email 

 

 Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că, în urma evaluării candidaturii 

depuse privind selecția membrilor relevanți pentru Comitetul de Coordonare care 

va fi implicat în realizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 

Mecanismului de Bugetare Participativă în cadrul UAT – Județul Tulcea, 

candidatura dumneavoastră / organizației dumneavoastră a fost selectată și 

declarată admisă. 

 Vă informăm că Lista finală a candidaților declarați admiși, urmare a 

selecției membrilor Comitetului de Coordonare care va fi implicat în realizarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea Mecanismului de Bugetare Participativă 

în cadrul UAT – Județul Tulcea, va fi publicată pe site-ul instituției după 

soluționarea contestațiilor. 

 

Cu stimă, 
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Anexa nr. 6 – Scrisoarea de informare privind respingerea prealabilă a candidaturii 

 

Scrisoare de informare privind respingerea prealabilă a candidaturii 

 

Către 

Doamnei / Domnului 

Email 

 

 Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că, în urma evaluării candidaturii 

depuse privind selecția membrilor relevanți pentru Comitetul de Coordonare care 

va fi implicat în realizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 

Mecanismului de Bugetare Participativă în cadrul UAT – Județul Tulcea, 

candidatura dumneavoastră / organizației dumneavoastră a fost respinsă. 

 Motivul respingerii este: 

 nedepunerea dosarului candidaturii în termen; 

 neîndeplinirea criteriilor de calificare; 

 obținerea unui scor insuficient în urma aplicării criteriilor de departajare 

privind punctajul obținut de fiecare candidat. 

 Decizia Consiliului Județean Tulcea privind rezultatul procedurii de selecție 

poate fi contestată în termen de 3 (trei) zile de la data publicării Listei prealabile 

a rezultatelor obținute de persoanele / organizațiile interesate să facă parte din 

cadrul Comitetului de Coordonare. 

Contestația se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi 

transmisă prin curier / poștă, numai la registratura instituției. 

 Vă mulțumim pentru participare și sperăm într-o colaborare viitoare. 

Cu stimă, 
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Anexa nr. 7 – Raportul final de selecție 

 

Raportul final de selecție a membrilor din cadrul comunității pentru Comitetul 

de Coordonare care va fi implicat în realizarea, implementarea, monitorizarea 

și evaluarea Mecanismului de Bugetare Participativă în cadrul Județului Tulcea 

 

1. Referințe: 

Procedura de selecție a membrilor: 

Anunț de selecție: 

2. Informații generale despre procedura de selecție a membrilor 

Comitetului de Coordonare din cadrul comunitatii 

3. Modul de desfășurare a procedurii de selecție 

3.1.  Accesarea candidaturilor pentru calitatea de membru în 

Comitetul de Coordonare 

3.2. procesul de evaluare a candidaturilor 

3.2.1. Calificarea candidaților 

3.2.2. Aplicarea criteriilor de evaluare 

4. Conflict de interese 

5. Rezultatele Parțiale 

6. Primirea și evaluarea contestațiilor 

7. Rezultate finale 

8. Concluzii și semnături 
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Anexa nr. 8 – Lista finală a rezultatelor obținute 

 

 

Lista finală a rezultatelor obținute 

 

 

Nr. crt. Nume, prenume 
Organizația din care 

face parte 
Date contact Admis / Respins Punctaj obținut 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Anexa nr. 9 – Scrisoarea de informare privind aprobarea candidaturii, revizuită în urma 

soluționării contestațiilor 

 

Către 

Doamnei / Domnului 

Email 

 

 Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că, în urma evaluării candidaturii 

depuse privind selecția membrilor relevanți pentru Comitetul de Coordonare care 

va fi implicat în realizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 

Mecanismului de Bugetare Participativă în cadrul județului Tulcea, candidatura 

dumneavoastră / organizației dumneavoastră a fost selectată și declarată admisă. 

 În acest context vă invităm la sediul Consiliului Județean Tulcea, situat în 

Strada Păcii, nr. 20, Municipiul Tulcea, în vederea demarării lucrărilor Comitetului 

de Coordonare. 

 Informații suplimentare pot fi solicitate de la..... 

 

Cu stimă, 
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Anexa nr. 10 – Scrisoarea de informare privind respingerea candidaturii, revizuită în 

urma soluționării contestațiilor 

 

Către 

Doamnei / Domnului 

Email 

 

 Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că, în urma evaluării candidaturii 

depuse privind selecția membrilor relevanți pentru Comitetul de Coordonare care 

va fi implicat în realizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 

mecanismului de bugetare participativă în cadrul județului Tulcea, candidatura 

dumneavoastră / organizației dumneavoastră a fost respinsă. 

 

 

Motivul respingerii este: 

 nedepunerea dosarului candidaturii în termen; 

 neîndeplinirea criteriilor de calificare; 

 obținerea unui scor insuficient în urma aplicării criteriilor de departajare 

privind punctajul obținut de fiecare candidat. 

 

Vă mulțumim pentru participare și sperăm într-o colaborare viitoare. 

Cu stimă, 
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Anexa nr. 11 – Termeni și condiții 

 

a. Prin folosirea platformei de bugetare participativă, acceptați că sunteți de 
acord cu termenii și condițiile de funcționare a acesteia. Acești termeni pot 
fi modificați de către Consiliul Județean Tulcea, fără o notificare prealabilă, 
în vederea îmbunătățirii/optimizării platformei; 

b. Platforma de bugetare participativă este dedicată exclusiv utilizării 
cetățenilor din județul Tulcea, care prezintă o dovadă care să ateste că au 
reședința sau domiciliul /au sediul în județul Tulcea (copie CI, adeverință 
din partea angajatorului, respectiv copie după certificatul de înregistrare 
sau alt document doveditor); 

c.Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor aparține fiecărui utilizator în 
parte; 

d. Consiliul Județean Tulcea își rezervă dreptul de a nu publica pe platformă 
proiectele care prezintă conținut neadecvat, injurios sau de natură să lezeze 
demnitatea persoanelor;  

e. Consiliul Județean Tulcea își rezervă dreptul de a elimina conturile multiple 
create de către o singură persoană; 

f. Prin utilizarea platformei sunteți de acord cu Prelucrarea de către UAT – 
Județul Tulcea a datelor dumneavoastră cu caracter personal (nume, 
prenume, adresă, adresă de email, număr de telefon). UAT – Județul Tulcea 
asigură confidențialitatea datelor dumneavoastră, în conformitate cu 
legislația națională și europeană în vigoare. 

g. Prin utilizarea platformei sunteți de acord ca proiectele depuse de 
dumneavoastră să fie afișate publicului larg. 

h. Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei inclusiv 
logo-uri, imagini, texte  etc, aparțin UAT - Județul Tulcea și nu pot fi 
reutilizate fără acordul acestuia. 

i. Proiectele și orice documente încărcate devin proprietatea UAT – Județul 
Tulcea și pot fi reutilizate în mod liber de către acesta; 

j. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. 
 

 

Data: 

 

Semnătura: 

 

 

Va fi însușită de toți participanții prin semnătură și încărcată/depusă în format 

fizic/electronic odată cu depunerea proiectului. 
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Anexa nr. 12 – Fișa de proiect 

 

FORMULAR PENTRU DEPUNERE PROIECT ÎN CADRUL PROCESULUI DE 

BUGETARE PARTICIPATIVĂ 

 

Titlu proiect: 

(trebuie formulat concis și să facă referire la un anumit rezultat cheie al 

proiectului) 

 

 

 

 

 

Domeniu: 

(se va bifa domeniul cel mai relevant din următoarele categorii:) 

 

 Infrastructură de drumuri 

 Domeniul educațional 

 Domeniul cultural 

 Domeniul social 

 Domeniul sănătate 

 Domeniul sport 

 Domeniul turism 

 Protecția mediului 

 Digitalizare proiecte de IT/SmartCity menite să crească gradul 

de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în 

Județul Tulcea, dar și al unui marketing mai dinamic al județului) 

 

 

Descriere proiect: maxim 5000 caractere 

(detalierea problemei identificate, specificarea nevoilor identificate, 

descrierea beneficiilor etc.) 
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Acțiuni necesare pentru implementarea proiectului: maxim 2000 

caractere 

(detalierea acțiunilor considerate a fi necesare în vederea implementării 

proiectului de UAT – Județul Tulcea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizare proiect 

(prin adresă, hartă, zonare, fotografii, etc.. Hărțile și fotografiile vor fi 

atașate în secțiunea dedicată) 

 

 

 

Durata estimată a proiectului 

(estimarea duratei de implementare a proiectului în luni) 

 

 

 

Beneficiari proiect:  maxim 1500 caractere 
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(specificați cine beneficiază în urma implementării proiectului, explicați 

valoarea adăugată pe care proiectul o aduce beneficiarilor identificați)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget estimat: 

(se va completa valoarea estimată, inclusiv TVA; se vor enumera 

bunurile/serviciile/lucrările ce au fost luate în calcul la realizarea bugetului, se 

va menționa inclusiv suma alocată acestora. Documentele justificative: oferte de 

preț, print-screen-uri prețuri pentru lucrări/servicii/produse similare ș.a. vor fi 

atașate în secțiunea dedicată ) 

 

 

 

 

 

 

 

Documente atașate: 

(CI/certificat înregistrare/adeverință angajator, fotografii, schițe, planuri, 

alte documente suport relevante) 
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Implicare în proiect: 

(se va preciza/detalia modul în care inițiatorul dorește să se implice în 

proiect: voluntariat/observator) 

 

 

 

 

Inițiatorul propunerii de proiect și date de contact: 

 

Nume și prenume:  

Adresă:  

Număr de telefon:  

E-mail:  

 

 

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință despre toate 

informațiile prezentate în Anexa nr. 1 – Termeni și condiții din Regulamentul 

privind procedura de desfășurarea a bugetării participative. 

 

Semnătura 

(doar pentru cei ce depun în format fizic) 
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Anexa nr. 13 – Grila de verificare administrativă și eligibilitate 

 

 

TITLU PROIECT:  

Solicitant 

Nume și 

prenume/Denumire 

 

Tel/E-mail  

 

 

Nr. 

Crt. 

Criteriu Da/Nu Comentarii 

I. Criterii de verificare a conformității administrative 

1. Propunerea de proiect respectă formatul 

solicitat (Anexa nr. 2 - Formular pentru 

depunere proiect în cadrul procesului de 

bugetare participativă) 

  

2. Propunerea de proiect este însoțită de Anexa 

nr. 1 – Termeni și condiții, însușită de 

participant prin semnătură 

  

3. Propunerea de proiect este semnată de către 

participant (doar pentru propunerile depuse 

offline) 

  

4. Propunerea de proiect a fost depusă prin una 

din cele două metode menționate în 

Regulamentul bugetării participative 

  

II. Criterii de verificare a eligibilității 

 ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI 

1. Participantul face parte din categoria de 

participanți eligibili menționată în 

Regulamentul bugetării participative 

  

 a. Participantul este o persoană fizică – 

cetățeni sau străini care sau au reședința sau 

domiciliu în județul Tulcea și au vârsta de 

minim 18 ani 

  

 b. Participantul este o persoană juridică – 

asociații, fundații, alte ONG-uri și societăți 

comerciale cu sediul în județul Tulcea 

  

2. Participantul a prezentat dovada care să 

ateste că locuiește/muncește/are 

reședința/are sediul în Județul Tulcea (copie 
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CI/adeverință din partea angajatorului, copie 

certificat de înregistrare, alt document 

doveditor) 

ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

1. Proiectul se încadrează în domeniile prevăzute 

în Regulamentul bugetării participative 

  

2. Proiectul este de interes public local și nu 

prevede activități cu scop comercial, 

publicitar, de natură politică sau etnică 

  

3. Proiectul vizează un obiectiv/spațiu public din 

aria de competență a UAT – Județul Tulcea 

  

4. Proiectul nu este în incompatibilitate cu 

planuri sau proiecte ale UAT – Județul Tulcea 

aflate în desfășurare 

  

5. Proiectul se încadrează în bugetul maxim 

alocat pentru un proiect 

  

 

Dacă în urma solicitării de clarificări/completare a documentelor atașate 

propunerii de proiect, solicitantul nu clarifică/completează documentele, iar 

experții Comisiei de specialitate bifează cu ”NU” unul din criteriile de verificare 

de la pct. I, propunerea de proiect este declarată neconformă. 

 

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctul II nu este îndeplinită, 

iar în grila de verificare a eligibilității se bifează cu ”NU”, atunci propunerea de 

proiect este declarată neeligibilă. 

 

 

Nume/prenume 

expert 

Rezultatul verificării propunerii de proiect Semnătură 

expert Conformă Neconformă Eligibilă Neeligibilă Data 

Expert 1 

........ 

      

 

Expert 2 .......       

 

Primul expert din Comisia de Specialitate care efectuează verificarea 

bifează cu simbolul √, iar al doilea expert care realizează verificarea bifează cu 

simbolul √√ 
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Observații Comitetul de Coordonare: 

..............................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

........ 

 

Președinte Comitet de Coordonare: 

 

 APROBAT               RESPINS 

 

 

Nume și prenume  

Semnătura  

Data  
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Anexa nr. 14 – Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea – respingerea 

propunerii de proiect 

 

UAT - Județul Tulcea 

Nr. de înregistrare ....... data........ 

În atenția, 

Nume/Denumire solicitant ......... 

Adresa solicitantului ................... 

 

Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea - respingerea 

propunerii de proiect 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn 

 

Vă facem cunoscut că propunerea dumneavoastră de proiect înregistrată la 

UAT – Județul Tulcea /platforma de bugetare participativă cu nr. ............... 

a fost declarată neconformă/neeligibilă și respinsă după verificarea conformității 

administrative și eligibilității. 

Propunerea de proiect a fost declarată neconformă 

administrativ/neeligibilă/respinsă din următoarele motive: 

 ...........................................................................................
. 

 ...........................................................................................
. 

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se 

depune la sediul UAT – Județul Tulcea, personal, în termen de 5 zile calendaristice 

de la primirea prezentei Notificări, conform procedurii operaționale de soluționare 

a contestației. 

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu 

Mecanismul Bugetării Participative. 

Cu stimă, 

Președinte Comitet de Coordonare, 
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Anexa nr. 15 – Notificare de solicitare informații suplimentare 

 

UAT – Județul Tulcea 

Nr. de înregistrare ....... data........ 

 

Notificare de solicitare informații suplimentare 

 

Titlu proiect: ..................................................................................... 

Solicitant:  

Nume și prenume/Denumire  

Telefon  

E-mail  

Adresă  

Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de 

conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecție asupra 

propunerii de proiect având nr. de înregistrare ............., a rezultat necesitatea 

clarificării unor aspecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular. 

Vă rugăm să completați partea a II-a a formularului și să transmiteți 

clarificările la UAT - Județul Tulcea în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării. 

În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul 

menționat  sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările 

solicitate, propunerea de proiect va fi verificată conform documentelor existente. 

 Expert 1 Expert 2 

Nume/prenume:   

Semnătura   

Data   

 

Aprobat Președinte Comitetul de Coordonare 

Nume/prenume:  

Semnătura  

Data  

PARTEA I 

A se completa de expertul Comisiei de Specialitate 

 

Nr. 

Crt. 

Referință 

(document/pct. 

din doc.) 

Subiect de clarificat/Document lipsă 
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Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să atașați următoarele 

documente: 

1........................................... în original/copie; 

2........................................... în original/copie; 

PARTEA II 

A se completa de solicitant 

 

Precizările solicitantului cu privire la subiectele menționate la Punctul I: 

Nr. 

Crt. 

Referință 

(document/pct. 

din doc.) 

Precizări 

    

 

Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente: 

 

1........................................... în original/copie; 

2........................................... în original/copie; 

 

Solicitant, 

Nume/prenume:  

Semnătura  

Data  
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Anexa nr. 16 – Declarație privind evitarea conflictului de interese 

 

Declarație privind conflictul de interese 

a persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție a proiectelor –  

 

Subsemnatul/Subsemnata ....................................., identificat(ă) cu CI 

seria ........... nr..........., CNP ......................., având calitatea de: 

 membru în Comitetul de Coordonare  

 membru în Comisia de Specialitate  

 membru în Comisia de Soluționare a Contestațiilor  
 

în cadrul procesului de selecție a proiectelor ce vor fi finanțate prin 

Mecanismul de Bugetare Participativă aferent anului ….. declar următoarele: 

 nu am fost implicat în elaborarea propunerilor de proiect; 

 nu am sprijinit cu informații care să conducă la competiția neloială; 

 nu am informații privind implicarea rudelor până la gradul IV în calitate 
de participanți pentru proiectele depuse a fi finanțate prin bugetarea 
participativă; 

 nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capital subscris al 
unuia dintre solicitanții persoane juridice; 

 cunosc prevederile legislației române privind conflictul de interese și 
regimul incompatibilităților; 

 în cazul în care pe parcursul procesului de evaluare a proiectelor constat 
că mă aflu într-una din situațiile menționate mai sus, mă oblig să anunț 
conducerea Consiliului Județean Tulcea, în scopul înlocuirii mele. 

 

Am luat la cunoștință despre prevederile privind conflictul de interese așa 

cum este acesta prevăzut la art. 10 și art. 11 din OUG 66/2011, Secțiunea II – 

Reguli în materia conflictului de interes. 

Îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu 

este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Nume și prenume:  

Semnătura:  

Data:  
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Anexa nr. 17 – Clasament propuneri proiecte în urma votului 

 

UAT - Județul Tulcea 

Nr. de înregistrare ....... data........ 

 

 

Lista propunerilor de proiecte în ordinea descrescătoare 

 a voturilor obținute pe domenii de aplicare 

 

 Valoarea bugetului alocat bugetării participative pentru anul……..:.................... lei 
 

 Lista propunerilor de proiecte în ordinea descrescătoare a voturilor obținute pe domenii de interes: 
 

Domeniu de aplicare Loc ocupat Nr. voturi Titlu proiect Solicitant 

Economie locală 1    

2    

3    

Infrastructură, dezvoltare 

urbană și mediu 

1    

2    

3    

Sănătate, educație și servicii 1    

2    
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sociale 3    

Turism, cultură și sport 1    

2    

3    

Agricultură și dezvoltare rurală 1    

2    

3    

 

Întocmit,         

 

Nume/prenume:  

Semnătura  

Data  

 

 

Aprobat, Președinte Comitetul de Coordonare 

 

Nume/prenume:  

Semnătura  

Data  
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Anexa nr. 18 – Raport de selecție 

 

UAT - Județul Tulcea 

Nr. de înregistrare ....... data........ 

 

APROBAT 

Președinte Comitetul de Coordonare 

RAPORT DE SELECȚIE 

 

Plafonul financiar existent în cadrul bugetării participative, anul …........... lei; 

Valoarea totală a proiectelor depuse: ....... lei; 

Numărul proiectelor depuse: 

Numărul proiectelor selectate pentru finanțare: ..... 

Valoarea totală a proiectelor selectate pentru finanțare: ....... lei 

 

Lista proiectelor 

 

Nr. Crt. Solicitant 
Nr. 

Înregistrare 
Titlu proiect 

Domeniu 

de 

interes 

Punctaj 

obținut 

în 

urma 

votării 

Clasament 

în urma 

votării 

Valoare 

proiect (lei cu 

TVA) 
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COMITETUL DE COORDONARE 
NR. 
CRT.  

Nume și prenume Funcția CC Semnătura 

1  Președinte cu drept de vot  
2  Membru drept de vot  
3  Membru drept de vot  

 

La prezenta întrunire au participat ..... membri. 
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Raportul final de selecție a proiectelor depuse în cadrul bugetării participative, anul……, se consideră 

APROBAT/NEAPROBAT cu un număr de voturi de: 

 

 Pentru: 

 Împotriva: 

 Abțineri: 
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Anexa nr. 19 – Lista propunerilor de proiecte finanțate în ordine descrescătoare 

 

UAT - Județul Tulcea 

Nr. de înregistrare ....... data........ 

 

Lista propunerilor de proiecte finanțate în ordine descrescătoare 

 

 Valoarea bugetului alocat bugetării participative pentru anul…….:.................... lei 
 

 Lista propunerilor de proiecte finanțate în ordine descrescătoare  
 

Nr. 

Crt. 

Solicitant Nr. Înregistrare Titlu proiect Domeniu de interes Nr. total 

voturi 

      

      

Întocmit, 

Nume/prenume:  

Semnătura  

Data  

 

Aprobat Președinte Comitetul de Coordonare 

Nume/prenume:  

Semnătura  

Data  
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Anexa nr. 20 – Notificare finanțare 

 

 

UAT - Județul Tulcea 

Nr. de înregistrare ....... data........ 

 

 

În atenția, 

Nume/Denumire solicitant ......... 

Adresa solicitantului ................... 

 

Notificare finanțare 

Stimată Doamnă/Stimate Domn 

 

Vă facem cunoscut că propunerea dumneavoastră de proiect înregistrată la 

UAT - Județul Tulcea/platforma de bugetare participativă cu nr. ...............a fost 

selectată pentru a fi finanțată prin Mecanismul de Bugetare Participativă. 

Valoarea eligibilă a proiectului: .....lei cu TVA 

Termen de realizare: .... luni 

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu 

mecanismul de bugetare participativă. 

 

Cu stimă, 

Președinte Comitet de Coordonare, 

................. 
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Anexa nr. 21 – Raport de performanță 

 

APROBAT: 

Nume și prenume:  

Data:  

 

RAPORT DE PERFORMANȚĂ 

MECANISM BUGETARE PARTICIPATIVĂ ANUL ….. 

 

Periodicitatea: ANUAL 

 

Instituția:   

 

Program:  

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE 
Scop  

Obiective 

 

(Se vor specifica obiectivele Mecanismului de Bugetare Participativă – 

anul …….) 

 

Descriere 

narativă 

 

(Se oferă o descriere generală a programului de finanțare, 

activitățile/etapele principale/responsabilii de gestionare a programului) 

 

 

 

  b 

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 
 

Categorie (de 

rezultat, de 

produs, de 

eficiență) 

Denumirea 
Unitatea de 

măsură 
Realizat 
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Întocmit,  Conducătorul instituției, 

Nume și prenume  Nume și prenume 

Semnătura  Semnătura 

Data   
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