
CONSILIUL LOCAL ^P?
ALMUNICIPIULCAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA v

HOTARARE J
privind implementarea procesuIui de bugetare participativalanivelult

Municipiului Campina

Avand in vedere referatul de aprobare nr.810/8 ianuarie 2021 al d-lui
Dumitrache Liviu - consilier local, prin care propune aprobarea implementarii
procesuIui de bugetare participativa la nivelul Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.2.657/21 ianuarie 2021, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.2.658/21 ianuarie 2021, promovat de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr,1.034/ll ianuarie 2021, promovat de Directia investitii din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.2.659/21 ianuarie2021;

fn raport de prevederile Strategiei pentru consolidarea administra^iei publice
2014-2020 $i constituirea Comitetului na{ional pentru coordonarea implementarii
Strategiei pentru consolidarea administra^iei publice 2014-2020, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobata prin H.G. nr.909/2014;

In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 52/2003 privind transparen^a decizionala in administra^ia publica,

republicata;
- art.5, alin.(3) si art.(20), lit.,,i" si lit."j" din Legea nr.273/2006 privind finanJele

publice locale, modificata si completata;
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."a" din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba implementarea procesuIui de bugetare participativa la nivelul
Municipiului Campina, incepand cu exercitiul bugetar aferent anului 2021.



Art.2. - Se aproba alocarea, incepand cu exercitiul bugetar al anului 2022, a
unui procent de pana la 5% din suma executata/realizata din bugetul local al Primariei
Municipiului Campina aferenta obiectivelor de investitii pentru anul 2021.

Art.3. - Dezvoltarea platformei publice online in vederea inscrierii si votarii de
proiecte, se va realiza pe o aplicatie informatica existenta sau prin achizitionarea unei
aplicatii informatice in suma de 26.675 lei (TVA inclus).

Art.4. - Se aproba Regulamentul privind modul de derulare a procesului de
bugetare participativa, conform Anexei nr. 1, Formularul propunerii de proiect prevazut
in Anexa nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. - Se aproba Termenii si Conditiile de Utilizare a Platformei, conform
Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6.(l) - Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Grupul de
lucru pentru bugetare participativa, dupa cum urmeaza:

- Dl.Sabo Aron - Consilier local - membru;
- Dl.Cretu Valentin - Mihai - Consilier local - membru;
- D-na Girbacica Adina - Consilier local - supleant.
(2) - Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Comisia

de solutionare a contestatiilor depuse in cadrul procesului de bugetare participativa,
dupa cum urmeaza:

- Dl.Grama Cezar - Consilier local - membru;
- Dl.Vane Viorica - Consilier local - membru;
- Dl.Nica Emil-Dan-Cristian - Consilier local - supleant.

Art.7. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Persoanelor nominalizate la art.6.

Presedinte de, s^np, *"7?̂  Contrasemneaza,
V'.', J - Secreter^General,

DuranAfi^rei ; Mold^vfenuEIena

Campina, 31 martie 2021
Nr.53
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CAPITOLUL1
CONSIDERATII GENERALE ^ " v

1. Autoritatiile publice locale ale Municipiului Campina, propun;cetS|emlor:
municipiului implicarea activa in procesul de luare a deciziilor in ceeacepnVeste
realizarea viitoarelor proiecte ale localitatii.

Sub sloganul ,,Tu dedzipentru Campina" cetatenii sunt invitati sa participe la
o actiune democratica de deliberare si decizie pentru stabilirea modalitatii optime de
cheltuire a unei sume din bugetul local al Municipiului Campina.

2. Campania se bazeaza pe procesul de bugetare participativa, un instrument de
management deschis si transparent care permite participarea reala a cetatenilor la
guvernarea localitatii.

3. Primul exercitiu de bugetare participativa se va desfesura pe parcursul anului
2021. Proiectele identificate si propuse de ceta^enii cu domiciliul in Municipiul
Campina, validate de autoritatea publica locala, vor fi supuse unui proces de votare
pentru asigurarea reprezentativitatii rezultatelor, apoi asumate de Primaria
Municipiului Campina si implementate. Cetatenii vor fi, astfel, implicati intr-un proces
democratic de decizie pentru stabilirea modalitatii optime de cheltuire a unei parti din
bugetul municipiului, asumandu-sj un rol de participant activ in defmirea si abordarea
problemelor comunitatii.

CAPITOLUL 2
SCOP SI OBIECTIVE

1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general sJ a procedurii
pentru selec^ionarea proiectelor de interes public ini$iate de ceta^eni prin implicarea lor
directa in procesul de bugetare participativa.

2. Obiectivul general il constituie desfa$urarea in bune condi|ii a procesului de
bugetare participativa in vederea atingerii urmatoarelor deziderate:

a. dezvoltarea unui cadru organizational eficient de dialog intre administra^ia
publica locala, cetateni, asocia^ii, funda|ii si societati comerciale pentru gasirea
solutiilor optime pentru problemele Municipiului;

b. cresterea implicarii cetatenilor in viata comunitatii: procesul incurajeaza
cetatenii sa identifice preocuparile personale cu binele comun, sa inteleaga
complexitatea problemelor comunitatii si sa furnizeze solutii, sa-si dezvolte abilitatile
participative;

c. adaptarea politicilor publice la nevoile cetatenilor cu scopul de crestere a
nivelului calitatii vietii Tn municipiu si de stimulare a acestei cresteri;

d. cresterea transparentei activitatii administratiei publice locale, modernizarea
administratiei, responsabilizarea alesilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public,
implementarea guvernarii deschise;

e. Consolidarea democratiei participative.



CAPITOLUL 3 -- . "- -
DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME INFORMATICE

1. Primaria Municipiului Campina va derula in anul 2021 aehizitiaimei apliotii
informatice pentru dezvoltarea platformei publice online in vedereamscrierti siv6tarii
de proiecte.

2. Platforma web trebuie sa ofere cetatenilor multiple posibilitati de implicare:
a) Trimitere de propuneri de proiecte;
b) Identificarea in timp real a tuturor propunerilor de proiecte trimise de

cetateni;
c) Votarea proiectelor prezentate in lista finala cu proiecte propuse;
d) Monitorizarea implementarii proiectelor castigatoare.

CAPITOLUL 4
VALOAREA BUGETULUI

1. Valoarea bugetului propus, pentru anul bugetar 2022, in cadrul procesului de
bugetare participativa este in limita unui procent de pana la 5% din suma
executata/realizata din bugetul local al Primariei Municipiului Campina aferenta
obiectivelor de investitii pentru anul 2021.

2. In cadrul proiectului de bugetare participativa, vor fi selectate un numar de cel
mult 8 proiecte castigatoare, care vor fi cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al
Municipiului Campina.

3. In urma determinarii valorii bugetului pe baza procentului prevazut la pct.l,
se va stabili o valoare estimata pentru un proiect propus.

4. Anual, in urma derularii procesului de bugetare participativa, vor fi selectate
proiectele castigatoare care vor fi cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al
municipiului Campina pentru acel exercitiu bugetar.

5. Daca bugetul alocat nu va fi depasit de primele proiecte, vor fi selectate
urmatoarele proiectele in ordinea clasificarii, cu conditia ca bugetul sa nu fie depasit.

CAPITOLUL 5
DOMENIILE DE APLICARE

1. Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze intr-unul din urmatoarele
domenii, pentru obiective care sunt in administrarea Municipiului Campina:

> INFRASTRUCTURA STRADALA: ALEI, TROTUARE, SCUARURI, ZONE
PIETONALE (amenajarea, renovarea, intretinerea, infiintarea acestora);

> AMENAJARE DE SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA (amenajarea,
repararea, renovarea, infiintarea acestora, intretinerea, preluarea in administratie
de catre comunitate);

> MOBILITATE, ACCESIBILITATE SI SIGURANTA CIRCULATIEI
(imbunatatirea cailor de acces spre obiectivele importante ale orasului,
fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranta rutiera, cresterea
gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati, propuneri de zone cu
restrictie auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video, s.a.);



> AMENAJARE SPATII PUBLICE (mobilier stradal, iluminat
amenajare, infiintare, reparare);

> CULTURA; ;^y-^
> STRATEGIE/PLANIFICAREURBANA; / . /
> ASISTENTASOCIALA/SANATATE; ':_ [ ' y
> DIGITALIZARE (proiecte IT/Smart City menite sa creasca gradul deutilizarea

tehnologiilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii in Campina dar s ia luBui
marketing mai dinamic al orasului).

2. Daca propunerea poate fi incadrata in mai multe domenii, deponentul trebuie
sa opteze pentru domeniul pe care il considera cel mai potrivit/relevant.

CAPITOLUL 6
PARTICIPANTII SIINFORMAREA ACESTORA

1. Pot participa la procesul de bugetare participativa toti ceta{enii care au
domiciliul in Municipiul Campina si varsta de minim 18 ani.

2. De asemenea pot inainta propuneri de proiecte si asociatiile, fundatiile, ONG-
urile si societatile comerciale care au sediul social in Municipiul Campina.

3. Cetatenii care trimit propuneri de proiect/voteaza proiecte, sunt de acord cu
termenii $i condi^iile in care funcponeaza secpunea dedicata bugetului participativ de
pe site-ul Primariei Municipiului Campina.

4. Pentru a putea depune proiecte sau pentru a participa la vot, toti cetatenii
interesati trebuie sa isi creeze un cont de utilizator la sectiunea mentionata, disponibila
pe platforma on-line.

5. Persoanele fizice care depun proiecte trebuie sa prezinte o dovada prin care sa
arate ca respecta conditiile de la punctul 1 si 2 (copie dupa CI, orice document/ act
doveditor, respectiv o copie dupa certificatul de inregistrare sau alt document
doveditor).

6. Primaria va derula o campanie pentru informarea in mod corespunzator a
cetatenilor despre bugetul participativ. Vor fi fIcute informari in mediul on-
line (pagina de internet a primariei, paginile de socializare media ale primariei).

7. De asemenea, va avea loc o dezbatere publica organizata de catre Primarie, cu
accent pe familiarizarea cetatenilor cu privire la folosirea platformei web dedicate
bugetului participativ si formularii propunerilor din partea cetatenilor.

CAPITOLUL 7
MODALITATEA DE INSCRIERE A PROIECTELOR

1. Fiecare persoana fizica/juridica poate formula o singura propunere de proiect
pentru fiecare din domeniile stabilite la capitolul 5. Proiectul trebuie sa fie sau sa poata
fi asimilat unei investiJii aflate in competenta autoritatii administratiei publice locale ^i
sa vizeze un bun din proprietatea publica a Municipiului Campina.

2. Proiectele se depun prin platforma on-line dedicata bugetarii participative.
3. Pentru depunerea unui proiect vor fi completate urmatoarele informatii

(cuprinse in Fisa de proiect):
a) Titlul proiectului:

- sa fie concis $i sa se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.
b) Domeniul in care se inscrie proiectul:



- se va specifica domeniul in care se inscrie proiectul. -"^
c)Descriereaproiectului:

-fbrmulareaproblemei,detaliata; - -Y^
- speciflcarea nevoilor identificate; ;' ; .v / ;::
- descrierea beneficiilor generale obtinute prin implementarea proiectplui.

d)Localizareaproiectului:
-prinadresa,harta,zonare.

e) Durata proiectului:
- estimarea duratei de implementare a proiectului.

f) Beneficiarii proiectului:
- specificarea beneficiarilor proiectului;
- explicarea valorii adaugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor.

g) Buget estimat:
- se va completa valoarea estimata a proiectului.

h) Documente atasate:
- fotografii, schh;e, planuri, alte documente suport m format PDF sau JPG

(vor fi acceptate numai atasamentele trimise in format PDF, pana la o limita de 5 MB
si atasamentele trimise in format JPG, JPEG, PNG, pana la o limita de 1 MB).

i) Modul in care iniJiatorul doreste sa se implice in proiect:
- voluntariat, cofman^are, sponsorizare.

j) Actiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:
- etapele necesare implementarii proiectului.

k) Initiatorul propunerii de proiect si datele de contact.
4.Toate propunerile trimise de ceta^eni se introduc in Lista generala de

propuneri si sunt filtrate, analizate si fuzionate (in caz ca sunt complementare) de catre
Grupul de evaluare a proiectelor, comisie care are responsabilitate si de a transforma
aceste idei de proiecte in propuneri de proiecte si va elabora Lista provizorie cu
proiectele eligibile.

CAPITOLUL 8
CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTELOR

1. Pentru a fi validate in cadrul procesului de bugetare participativa, proiectele
trebuie sa fie de competenta Primariei Municipiului Campina, sa nu contravina
reglementarilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale in vigoare si sa
indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie de interes local si sa nu realizeze activita^i cu scop comercial, publicitar,
de natura politica, religioasa sau etnica;

b) sa fie sau sa poata fi asimilate unei investi$ii aflate in competen^a autoritatii
administratiei publice locale si care vizeaza un bun din domeniul public al
Municipiului Campina;

c) sa nu fie similare sau incompatibile cu programe sau proiecte ale localitatii
aflate in derulare;

d) sa nu genereze cheltuieli de func{ionare semnificative dupa implementare
(intre^inere, plata unor drepturi de autor, etc.);

e) sa fie delimitate zonal;
f) sa se incadreze in bugetul maxim alocat unui proiect;
g) sa se incadreze in domeniile prevazute in prezentul Regulament.



2. Validarea proiectelor in cadrul procesului de bugetare participativa va fi
realizata de catre un "Grup de Lucru Bugetar Participativ".

CAPITOLUL9
CALENDARULCAMPANIEISIVOTUL

^ **

1. Campania ,,Tu decizi pentru Campina" va avea un calendar alcaiwtdio
noua etape, dupa cum urmeaza:

Etapa 1: 10.05.2021-10.06.2021 - infiintarea ,,Grupului de Lucru Bugetar
Participativ" si lansarea oficiala a platformei web dedicate:,,Tu decizi pentru
Campina";

Etapa 2: 11.06.2021-20.08.2021 - Intalniri la nivel de cartier in cadrul carora
cetatenii sunt informati referitor la "bugetareaparticipativa", despre modul in care va
decurge campania, bugetul alocat si proiectele ce pot fi depuse;

Etapa 3: 23.08.2021 - 23.09.2021 - Inscrierea online a proiectelor:
- pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie
inregistrarea pe platforma web dedicata bugetarii participative.
- fiecare cetatean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (cate un
proiect pentru fiecare domeniu)

Etapa 4: 27.09.2021 - 03.10.2021 - Dezbaterea proiectelor: etapa ce presupune
discutii ce se vor desflsura atat in mediul online cat si la nivel de cartiere in legatura
cu proiectele depuse;

- Verificarea indeplinirii cerintelor minimale de eligibilitate si respectiv
validarea lor de catre ,,Grupul de Lucru Bugetar Participativ";

Etapa 5: 06.10.2021- Afisare Lista Provizorie cu proiecte eligibile si Lista
proiectelor respinse;

Etapa 6: 08.10.2021 - 19.10.2021-Depunereacontestatiilor;
Etapa 7: 21.10.2021 - 27.10.2021-Rezolvarea contestatiilor;
Etapa 8: 29.10.2020 - Afisare Lista finala proiecte admise;
Etapa 9: 01.11.2021 - 16.11.2021 - Votul proiectelor:

Prima etapa: - aceasta presupune votul on-line al proiectelor avizate de
catre ,,Grupul de Lucru Bugetar Participativ":

- in prima etapa, fiecare cetatean poate vota cate un proiect la fiecare categorie.
- se va califica din oficiu primul proiect din fiecare domeniu.
- lista se completeaza cu urmatoarele 27 de proiecte in ordinea numarului de voturi

Etapa 10: 19.11.2021-29.11.2021 -Votulproiectelor:
A doua etapa: - fiecare cetatean poate alege un singur proiect din cele

maxim 36.
- lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili in functie de numaruI de
voturi.

Etapa 11: 30.11.2021 - Publicarea proiectelor castigatoare si integrarea lor in
bugetul de investitii pe anul 2022;

Etapa 12: Implementare din partea administratiei si monitorizare din partea
,,Grupului de Lucru Bugetar Participativ".

2. Votul este restrictionat la nivelul teritoriului Municipiului Campina.
3. Pentru a putea vota conform prezentului regulament este necesar ca in

momentul exercitarii votului cetatenii sa se afle pe raza Municipiului Campina si sa



permita accesul la locatia lor. Platforma web colecteaza date despre locatia
doar Tn momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de v0tare. - " ; ^ ;,

4. Eventualele modificari ale calendarului procesului de bugetare participktiya
vor fi publicate pe platforma web.

CAPITOLUL 10
GRUPUL DE LUCRU BUGETAR PARTICIPATIV

1. Evaluarea proiectelor se va face de catre Grupul de lucru pentru bugetare
participativa constituit in acest scop prin Dispozitia Primarului Municipiului Campina,
prin care va fi desemnat si Presedintele acestuia;

2. Din Grupul de lucru vor face parte reprezentanti ai Aparatului de specialitate
al Primarului si reprezentanti ai Consiliului Local desemnati prin hotararea Consiliului
local, dupa cum urmeaza:

a) Cate un reprezentant si supleant al acestuia din urmatoarele compartimente
functionale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina:

1. DirectiaInvestitii;
2. ServiciulA.D.P.P.;
3. Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului;
4. DirectiaJuridica;
5. DirectiaEconomica

b). Reprezentanti ai Consiliului Local
- Doi consilieri locali si un supleant, cu drept de vot.

c) Secretariatul Grupului de lucru va fi asigurat de un reprezentant din cadrul
Directiei investitii.

3. Grupul de lucru are urmatoarele atributii:
a) Verifica eligibilitatea, fezabilitatea si legalitatea proiectelor depuse in cadrul

bugetarii participative;
b) Formuleaza clarificari si le adreseaza deponentilor;
c) Motiveaza in scris decizia de respingere a proiectelor;
d) Fuzioneaza ideile convergente, eliminand suprapunerea ideilor,

cu anuntarea in prealabil a deponentilor;
e) Centralizeaza si comunica proiectele eligibile si proiectele respinse;
f) Monitorizeaza implementarea proiectelor declarate castigatoare in

urma programului de Bugetare Participativa;
g) Raporteaza trimestrial stadiului implementarii proiectelor si publica

rapoartele respective pe platforma de bugetare participativa;
h) Consulta initiatorii proiectelor castigatoare pe perioada derularii si

implementarii acestora in fiecare stadiu de implementare.
4. Comisia isi rezerva dreptul de a optimiza proiectele propuse, atat prin

imbunatatirea din punct de vedere tehnic, cat si prin estimarea eficienta a costurilor;
5. Similitudinea continutului sau proximitatea geografica poate duce la

integrarea diferitelor propuneri intr-un singur proiect cu anuntarea in prealabil si cu
acordul cetatenilor care au depus proiectele respective;

6. Respingerea unui proiect de catre comisie se va motiva in scris, iar motivarea
va fi facutapublica, impreuna cu Lista proiectelor respinse, deponentii avand
posibilitatea de a depune contestatii in scris;



7. Transparenta procesului decizional se va realiza prin
public la cele 2 liste intermediare: Lista provizorie cu proiecte
proiectelor respinse, astfelincat toti cei interesati sa poata anali
propunerilecolectateaufostevaluate. .o.- ;

8. Procesul decizional pentru determinarea Listei f i na I ecUpfo i ec t e
propuse, implica si alocarea unei perioade de 14 zile pentru depunerea*de contestatiisi
clarificarea acestora;

9. Dupa solutionarea contestatiilor, Grupul de lucru va defmitiva si publica
Lista finala cu proiecte propuse, lista care va contine toate proiectele supuse procesului
de votare cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL11
COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

1. Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin Dispozitie a
Primarului.

2. Comisia de solutionare a contestatiilor va fi formata din trei reprezentanti din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina si
3 reprezentanti ai Consiliului Local din care 1 supleant;

3. Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
a. Solutioneaza contestatiile depuse la deciziile de respingere a proiectelor

depuse in cadrul procesului de bugetarii participativa;
b. Motiveaza in scris decizia de admitere sau respingere a contestatiilor;
c. Comunica spre publicare Grupului de lucru rezultatul solutionarii

contestatiilor.

CAPITOLUL 12
ANALIZA TEHNICA $I JURIDICA

1. Analiza tehnica sj juridica a propunerilor este realizata in cadrul Grupului
de lucru care verifica conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament $i
cu alte reglementari legale in vigoare, precum si fezabilitatea tehnica.

2. Propunerile care indeplinesc conditiile de eligibilitate pot suferi ajustari
tehnice din partea Grupului de lucru, daca este necesar.

3. Similitudinea continutului sau proximitatea geografica poate duce la
integrarea diferitelor propuneri intr-un singur proiect.

4. Proiectele care contravin prevederilor legale in vigoare nu vor fi incluse in
procesul de bugetare participativa si nu vor fi publicate pe site-ul web.

5. Toate propunerile si documentele aferente depuse devin proprietatea
Municipiului Campina.

CAPITOLUL 13
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

1. Proiectele selectate vor fi supuse aprobarii Consiliului local inainte de a fi
incluse in bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Campina si
implementate prin grija aparatului de specialitate al primarului;



2. Initiatorul proiectului va fi angrenat ca observator in procesul de i
al proiectului respectiv, daca doreste; > . . , " - ' " - f ;

3. Rapoartele periodice de monitorizare a evolutiei acestor proiecte vorfirMbfics;
4. Proiectele vor fi etichetate cu logoul "PROIECT REALI%AT PRm

INITIATIVACETATENEASCA".
5. Platforma on-line va fi periodic actualizata cu materiale foto/video a stadiului de

execu|ie a proiectelor, fotografii cu amplasamentul proiectului mainte si dupa
implementare, impresii ale ceta^enilor dupa implementare, rezultate care vor
ilustra succesul implementarii.

CAPITOLUL 14
PRECIZARI JURIDICE

1. Orice informatie pusa la dispozitie de catre persoanele care se
inregistreaza pe platforma web sau colectata de catre Primaria Municipiului Campina
atunci cand se utilizeaza platforma web este supusa Politicii de Confidentialitate ai
carei termeni sunt inclusi in Termenii si conditiile de functionare a platformei web.
Platforma web stocheaza informatii cu caracter personal (provenite din conturile prin
care persoanele se autentifica pentru a avea acces la platforma.

2. Prin inregistrarea in vederea utilizarii platformei si furnizarea datelor cu
caracter personal, persoanele care se autentifica pe platforma si-au exprimat acordul in
mod explicit si fara echivoc ca platforma web_sa foloseasca datele dumneavoastra cu
caracter personal.

3. Platforma web asigura pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter
personal furnizate pentru accesul la platforma si/sau pentru utilizarea acesteia.
Platforma web prelucreaza datele cu caracter personal si informatiile
detinute/transmise de catre persoanle care se autentifica cu buna credinta, asigurand
respectarea dreptului la viata privata si a legislatiei in vigoare.

4. Platforma web nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea si
corectitudinea datelor furnizate de catre utilizatorii platformei.

5. Orice incercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict
interzisa, fiind considerata o tentativa de frauda si va fi sanctionata prin lege
contraventional sau penal, dupa caz.

6. Prin intermediul acestui proces, nevoile $i deciziile ceta|enilor vor fi
reflectate in mod direct in obiectivele de investi{ii propuse spre deliberare autorita^ilor
publice. Conform legii, decizia legata de obiectivele de investitii din bugetul
Municipiului revine Consiliului Local care are competenta aprobarii bugetului local.



ANEXA nr.2
la H.C.L. nr.53/31 martie 2021

Pre$edinte de

FORMULAR -/:., f ' y . - ^
PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR^WN CADRUL

PROCESULUI DE BUGETARE PARTICIPATlVA LA NIVELUL
MUNICIPIULUI CAMPINA

Nume Prenume

Adresa de domiciliu

Telefon Email

l.Titlul proiectului:

2. Domeniul in care se inscrie proiectul.

3.Descriere proiect (maxim 1000 cuvinte)

4. Localizare proiect (prin adresa, harta, zonare)

5. Durata proiectului (estimarea duratei de implementare a proiectului)

6.Beneficiarii proiectului (specificarea beneficiarilor proiectului si explicarea valorii adaugate pe
care proiectul o aduce beneficiarilor)

7. Buget estimat (lei)



8. Documente atasate (fotografii, schite, planuri, alte documente suport)

9. Modul in care inifiatorul dore^te sa se implice in proiect (voluntariat,cofinan|are,
sponsorizare) ,

Data depunerii:



ANEXA nr.3
la H.C.L. nr.53/31 martie 2021

Pre$edinte

TERMENI $I CONDIJ
DE UTILIZARE A PLATFORMEI

* VARUGAMSA CITITICUATENTIE TERMENIISICONDITIILE
PREZENTATEINCONTINUARE

* ACESTEA CONTININFORMATIIIMPORTANTE CUPRIVIRELA
DREPTURILE SI OBLIGATIILE DUMNEAVOASTRA

1. DESPREPLATFORMA:
Platforma web reprezinta un serviciu on-line prin intermediul caruia cetatenii

care domiciliaza in Municipiul Campina si au implinit varsta de cel putin 18 ani au
posibilitatea sa decida asupra modului in care va fi cheltuit o parte din bugetul local.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCTIONARE:
Prin folosirea platformei web, sunteti de acord sa accepta^i Termenii si conditiile

de utilizare.
Primaria Municipiului Campina poate sa modifice Termenii si conditiile de

utilizare oricand, cu scopul de a imbunataJi serviciul. Prin continuarea folosirii
platformei web sunteti de acord sa accepta^i acele schimbari, in cazul in care ele sunt
efectuate.

^

In cadrul platformei web, termenii de maijos au urmatoarea semnificatie:
-Utilizator - orice persoana fizica care se inregistreaza in platforma si acceseaza
continutul pus la dispozi|ie de catre web.
-Bugetare participativa - proces derulat de catre Primariei Municipiului Campina prin
intermediul platformei web prin care membrii comunitatii decid in mod direct asupra
modului in care va fi cheltuita o parte din bugetul local.
-Proiect/initiativa - propunere de realizare a unei investitii din bugetul local al
Municipiului Campina care indeplineste criteriile stabilite in Regulamentul procesului
de bugetare participativa care poate fi consultat aici sJ care este intocmit de catre
cetateni care domiciliaza in localitate si au implinit varsta de cel putin 18 ani (precum
si fundatii, asociatii, societati comerciale care au sediul social in Campina).

3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICATIEI:
Platforma web este destinata persoanelor care au implinit varsta de cel putin 18

ani $i care domiciliaza in Municipiul Campina. Platforma web nu permite inregistrarea
mai multor conturi apartinand aceleiasi persoane.

Votarea este restrictionata la teritoriul Municipiului Campina. Pentru a putea
vota este necesar ca in momentul votului sa va aflati pe raza Municipiului Campina si
sa permiteti accesul la locatia dumneavoastra.



4. CONFIDENTIALITATE SI SECURITATEA DATELOR CU
CARACTERPERSONAL:
Orice informatie pusa la dispozitie de catre dumneavoastra sau colectatS de-tatre

Primaria Municipiului Campina atunci cand folositi platforma web este sBpusa
Politicii de Confidentialitate a platformei web, ai carei termeni suntincl%i !nacesti
Termeni si conditii de functionare. Platforma web stocheaza informatii cu caracter
personal (provenite din conturile prin care dumneavoastra va autentificati pentru a
avea acces la platforma (nume, prenume, e-mail, numar telefon, adresa, data nasterii).

Prin inregistrarea in vederea utilizarii platformei si furnizarea datelor
dumneavoastra cu caracter personal, ati fost informat si v-ati exprimat acordul in mod
explicit si fara echivoc ca platforma web sa foloseasca datele dumneavoastra cu
caracter personal.

Platforma web asigura pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal
furnizate pentru accesul la platforma si/sau pentru utilizarea acesteia. Aceasta obligatie
nu se aplica in cazul oricarei informatii dezvaluite de utilizatori catre terti.

Platforma web prelucreaza datele cu caracter personal si informatiile
detinute/transmise de catre dumneavoastra cu buna credinta, asigurand respectarea
dreptului la viata privata si a legislatiei in vigoare.

Platforma web nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea si corectitudinea
datelor introduse de catre dumneavoastra.

Orice Tncercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict
interzisa, fiind considerata o tentativa de frauda si va fi sanctionata prin lege
contraventional sau penal, dupa caz.

Platforma web colecteaza date despre locatia dumneavoastra doar in momentul
votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

5. PROPRIETATE INTELECTUALA:
Primaria Municipiului Campina si/sau licentiatorii sai sunt unicii proprietari ai

platformei web, ceea ce include orice software, domeniu si continut pus la dispozitie
prin intermediul platformei web este protejata de drepturile de autor din Romania.

Aceasta se poate folosi doar in scopuri personale si necomerciale, iar web va
acorda o licenta limitata in acest sens. Orice folosire neautorizata a platformei web va
inceta licenta limitata pusa la dispozitie de catre Primaria Municipiului Campina.
Grafica, logo-urile, imaginile si numele serviciilor legate de platforma web nu pot fi
folosite fara acordul scris al Primariei Municipiului Campina .

Prin folosirea platformei web, sunteti de acord sa nu incarcati, sa nu postati, sa
nu trimiteti e-mail sau sa nu transmiteti orice material ce contine virusi sau alte coduri
de computer, fisiere sau programe destinate sa intrerupa, distruga sau sa limiteze
functionalitatea oricarui software sau hardware sau echipament de telecomunicatie, sau
sa distorsioneze orice continut asociat cu platforma web. De asemenea, sunteti de
acord sa nu interferati cu serverele sau retelele ce au legatura cu platforma web sau sa
nu incalcati nicio procedura, politica sau regulament al retelelor ce au legatura cu
platforma web. De asemenea, sunteti de acord sa nu:

1. pretindeti ca sunteti alta persoana in timp ce folositi platforma web;
2. folositi platforma web in scopuri ilegale;
3. revindeti sau exportati software-ul asociat cu platforma web.



Web nu promoveaza si nu recomanda sau nu tolereaza folosirea
dispozitivele mobile in timpul activitatilor care ar putea pune viata
pericol,cumarficonducereadevehicule.

6. SITE-URIALE ALTOR TERTI:
Platforma web poate contine link-uri catre site-urile web ale unor parti terte sau

programe ce nu sunt controlate de catre sau asociate cu web.
Primaria Municipiului Campina nu este responsabila pentru continutul, ofertele

sau politicile de confidentialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar
fara a se limita la, rascumpararea ofertelor de catre dumneavoastra sau refuzul
comerciantului de a onora orice oferta. Relatia dumneavoastra cu site-urile partilor
terte se desf%soara doar intre dumneavoastra si respectivele parti terte.

7. COSTURILE DE UTILIZARE:
Primaria Municipiului Campina va pune la dispozitie platforma web in mod

gratuit. Primaria Municipiului Campina nu este responsabila de perceperea unor
costuri suplimentare atunci cand utilizati web. in cazul in care intampinati o astfel de
problema, va rugam sa contactati furnizorul dumneavoastra de internet WiFi sau de
date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastra.

Posibilitatea de a folosi platforma web poate fi restrictionata sau prejudiciata atunci
cand folositi optiunea de roaming in strainatate.

8. UTILIZAREA INFORMATIILOR PUSE LA DISPOZITIE:
Prin acceptarea conditiilor expuse, sunteti de acord ca web sa utilizeze orice

comentarii, informatii sau idei continute in orice comunicare pe care dumneavoastra o
trimiteti catre web fara nicio compensatie, recunoastere sau plata catre dumneavoastra,
in orice scop, inclusiv, dar fara a se limita la elaborarea, productia, produsele si
serviciile de marketing precum si crearea sau imbunatatirea aplicatiei platformei web.

9. GARANTIESIRASPUNDERE:
Primaria Municipiului Campina furnizeaza platforma web ca atare si fara nicio

conditie expresa, implicita sau statutara. Primaria Municipiului Campina nu este
responsabila pentru nicio eroare sau omisiune aparuta in cadrul platformei web, orice
defectiune, intarziere sau intrerupere aparuta in cadrul platformei web, orice pierdere
sau defectiune ce reiese din utilizarea platformei web, orice defectare a telefonului
dumneavoastra mobil sau orice maniera de a utiliza platforma webde catre utilizatorii
acesteia.

10. RECLAMATII:
Prin agrearea acestor termeni si conditii sunteti de acord ca orice reclamatie,

disputa sau controversa (atat ca prejudiciu sau altfel, chiar daca sunt deja prezente sau
viitoare, incluzand cele stabilite de lege, drept comun sau reclamatii echitabile) intre
dumneavoastra si web ce reies sau au legatura cu acesti Termeni si conditii de
functionare, interpretarea sau incalcarea acestora vor fi guvernate si rezolvate in
conformitate cu legislatia din Romania in vigoare.



11. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENTIOS: ->^
Orice deviere in afara obiectului de activitate al platformei, folosirea deW%nte

obscene, atacul la persoana, afisarea de anunturi sau mesaje publicitare,'preCuni si
proferarea dejigniri, trivialitati si injurii aduse unor persoane, vorf i sanctionatehprin
cenzurarea afisarii, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptulbi de a utiliza
platforma,prinblocareaIP-uluifolosit.

Afisarea publica a propunerilor de proiecte se va face dupa un termen de maxim
3 zile lucratoare de la depunerea propunerilor de proiect, dupa moderare.

12. GENERALITATI:
!n cazul in care orice prevedere continuta in acesti termeni si conditii de

functionare este considerata invalida sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi
anulata, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile in continuare.

Titlurile au doar scop de referinta si nu defmesc, nu limiteaza, nu interpreteaza
sau nu descriu scopul acelei sectiuni. Incapacitatea Primariei Municipiului Campina de
a indeplini una dintre prevederile acestor Termeni si conditii de functionare nu va
constitui renuntarea la acea prevedere sau la oricare alta.

13. CONTACTATI-NE:
,̂

In cazul in care aveti intrebari referitoare la acesti Termeni si conditii de
functionare sau folosirea platformei, nu ezitati sa ne contactati la telefon

(de luni pana vineri intre orele 13.00-16.00) sau prin adresa
de email bugetareparticipativa@<domeniuprimarie>


