AMENDAMENT DE MODIFICARE
La proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativă la
nivelul municipiului Gherla. NR. 17967/128/21.12.2020
INITIATOR:
PETROVICI LEHEL – ZOLTAN - CONSILIER LOCAL USR PLUS
Prin prezenta propun următoarele modificări la Anexa 1 - Regulamentul pentru bugetarea participativă
la nivelul municipiului Gherla, după cum urmează:
Cap. 4, Art. 1 „Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care au

domiciliul sau reședința în Municipiul Gherla sau cel puțin dețin o locuință in
Municipiul Gherla şi au împlinit vârsta de 18 ani.”
Devine
„Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care au domiciliul sau
reședința în Municipiul Gherla și în cartierele Hășdate, Silivaș, Băița sau cel puțin dețin
o locuință in Municipiul Gherla şi au împlinit vârsta de 18 ani. Propunerile de proiecte
pot fi depuse de către: Cetățeni, în mod individual; Cetățeni, în mod colectiv;”
Cap. 6, Art.1 „Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula
una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin
intermediul platformei.”
Devine
„Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai
multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul
platformei. Persoanele care nu au acces la internet respectiv la platforma vor putea
înscrie propuneri de proiecte, în perioada de depunere, cu sprijinul Primăriei la
secretariatul instituției.”
Cap. 6, Art. 4 „Votul cetățenilor: votul are loc în două etape distincte, iar acțiunile
necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de
voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Gherla.”
Devine
„Votul cetățenilor: votul are loc în două etape distincte, iar acțiunile necesare pentru
implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi cu respectarea
prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare, urmează să
fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Gherla.”

Cap. 7, Art. 2 „Pot participa la atelierele participative cetățenii care au domiciliul sau
reședința în Municipiul Gherla sau cel puțin dețin o locuință în Municipiul Gherla şi au
împlinit vârsta de 18 ani.”

Devine
„Pot participa la atelierele participative cetățenii care au domiciliul sau reședința în
Municipiul Gherla sau cel puțin dețin o locuință în Municipiul Gherla și în cartierele
Hășdate, Silivaș, Băița şi au împlinit vârsta de 18 ani.”
Cap. 8, Art.1 “Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către
Primăria Municipiului Gherla, prin comisia de evaluare stabilită prin dispoziția
primarului Municipiului Gherla.”
Devine
“Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului
Gherla, prin comisia de evaluare formată din 3(trei) reprezentanți din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum și câte un consilier local din fiecare formațiune
politică reprezentată în consiliul local, stabilită prin dispoziția primarului Municipiului
Gherla.”
Cap. 10, Art.1 „Vor fi implementate proiectele cel mai mare număr de voturi (cu
respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare).
Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2021.”
Devine
„Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi în limita bugetului
alocat (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale
în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2021.”

Consider necesare aceste modificări deoarece regulamentul propus spre aprobare
(inspirat de pe pagina brasovcity.ro) nu conține toate elementele și informațiile
necesare.

Semnatura

