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HOTĂRÂREA nr.

PROIECT

din data d e .............

privind modificarea şi completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2020  privind modificarea şi 
completarea HCL nr. 106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la 
nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020 şi încetarea aplicabilităţii HCL nr. 208/2021 şi a

HCL 144/2020.

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şed inţă ordinară

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 1370/1  
/14.01.2022 şi Raportul de Specialitate nr. 1370/14.01.2022 din partea Biroului 
Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului referitor la procesul de Bugetare Participativă;

Analizând Regulamentul procesului de Bugetare Participativă Făgăraş 2020 - Anexa 1 
la HCL nr. 37/2020  privind modificarea şi completarea HCL nr. 106/2019 privind 
implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru 
anul 2020;

Ţinînd seama de prevederile HCL nr. 144/2020 privind modificarea şi completarea 
HCL nr. 106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul 
Municipiului Făgăraş;

Ca urmare a necestităţii prelungirii perioadei de implementare unor proiecte depuse 
de cetăţeni în cadrul procesului de Bugetare Participativă pentru anul 2020;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24 /2000  privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 52 /2003  privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. "b", alin. (4] lit. "d", art. 139 alin. (3) lit. "a" şi lit. "e", 
art. 196 alin. (1) lit. "a”, art. 197, art. 198 alin. (1] şi (2) din O.U.G. 57 /2019  privind Codul 
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se modifică şi se completează Anexa 1 la HCL nr. 37/2020  Capitolul 11 din 

Regulamentul procesului de Bugetare Participativă Făgăraş 2020 - care va avea următorul 
conţinut:

„Capitolul 11 -  Perioada de im plem entare
1. Perioada de implementare a proiectelor va fi prelungită până în 30 septembrie 2022. „
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Art. II. Prevederile capitolului 11 al anexei 1 la HCL nr. 37 /2020  îşi încetează 
aplicabilitatea.

Art. III. Celelalte articole ale HCL nr. 37/2020  rămân neschimbate.
Art. IV. HCL nr. 208/2021 şi HCL 144/2020 işi încetează aplicabilitatea.
Art. V. HCL nr. 37 /2020  îţi încetează aplicabilitatea la momentul finalizării 

implementării celor 3 proiecte selectate şi anume 30 septembire 2022.

Iniţiator,
Primar,

Gheorghe Sucaciu

Cod F -17
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Nr. 1370/1  din 14.01.2022
REFERAT DE APROBARE

privind modificarea şi completarea Anexei 1 la HCL nr. 37 /2020  privind modificarea şi 
completarea HCL nr. 106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la 
nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020 şi încetarea aplicabilităţii HCL nr. 208/2021 şi a

HCL 144/2020.

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), (2) 
lit. „b", alin. (4) lit. „d", art. 139 alin (3) lit. „a" si „e", art. 196 alin. (1) lit. „a", art. 197, art.198 
alin (1) şi (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Necesitatea implementării procesului de Bugetare Participativă rezultă din cerinţa 
generală privind creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din Municipiul Făgăraş.

Bugetarea Participativă îşi propune implicarea cetăţenilor Municipiului Făgăraş într- 
un proces democratic de deliberare şi decizie pentru stabilirea modalităţii optime de cheltuire 
a unei părţi din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de 
participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Având în vedere faptul că pentru următorarele proiecte:
„Amenajare fântână arteziană Casa de Cultură Făgăraş"
„Amfiteatru in locul fostei terase Litoral"
„Sală de karate pentru comunitate"

depuse în cadrul procesului de Bugetare Participativă pentru anul 2020 
implementarea a fost condiţionată şi prelungită de:

- obţinerea avizelor conform certificatului de urbanism, respectiv APA Canal Sibiu, 
Agenţia pentru protecţia mediului Braşov şi Direcţia Judeţeană de Cultură Braşov,

- identificarea unor furnizori de materiale specifice activităţilor propuse prin proiecte, 
care nu au fost prevăzute în fişele de proiect,

- întocmirea documentaţiilor de proiectare la fazele D.T.A.C. (Documentaţie Tehnică 
pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire) şi P.Th. + D.E. (Proiect Tehnic şi Detalii de 
Execuţie), precum şi de elaborarea studiilor necesare şi obligatorii susţinerii şi avizării 
proiectelor ca mai apoi să se poată desfăşura execuţia lucrărilor.

Analizând Regulamentul procesului de Bugetare Participativă Făgăraş 2020 - Anexa 1 
la HCL 37/2020  privind modificarea şi completarea HCL 106/2019 privind implementarea 
rocesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020.

Ţinînd seama de prevederile HCL 144/2020 privind modificarea şi completarea HCL 
106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului 
Făgăraş,

Pentru realizarea obiectivelor propuse şi votate de cetăţeni, propunem spre aprobare: 
- modificarea şi completarea capitolului 11 din Regulamentul procesului de Bugetare 
Participativă Făgăraş 2020 - Anexa 1 la HCL 37/2020 care va avea următorul conţinut: 
„Capitolul 11 -  Perioada de im plem entare

1. Perioada de implementare a proiectelor va fi prelungită până în 30 septembrie 2022. „
- propunem încetarea aplicabilităţii HCL 208/2021 şi a HCL 144/2020.
Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă.

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Nr. 1370 din 14.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

APROBAT,
PRIMAR

SUCACIU GHEORGHE

- privind modificarea şi completarea Anexei 1 la HCL nr. 37 /2020  privind modificarea şi 
completarea HCL nr. 106 /2019  privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la 
nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020 şi încetarea aplicabilităţii HCL nr. 208/2021 şi a

HCL 144/2020.

Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, stabileşte în 
sarcina autorităţilor administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea 
economico-socială şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare 
conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în 
domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor.

Necesitatea implementării procesului de bugetare participativă rezultă din cerinţa 
generală privind creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din Municipiul Făgăraş.

Bugetarea participativă îşi propune implicarea cetăţenilor Municipiului Făgăraş într-un 
proces democratic de deliberare şi decizie pentru stabilirea modalităţii optime de cheltuire a unei 
părţi din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant 
activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Având în vedere faptul că pentru următoarele proiecte:
„Amenajare fântână arteziană Casa de Cultură Făgăraş"
„Amfiteatru in locul fostei terase Litoral"
„Sală de karate pentru comunitate"

depuse în cadrul procesului de Bugetare Participativă pentru anul 2020 implementarea a 
fost condiţionată şi prelungită de:

- obţinerea avizelor conform certificatului de urbanism, respectiv APA Canal Sibiu, Agenţia 
pentru protecţia mediului Braşov şi Direcţia Judeţeană de Cultură Braşov,

- identificarea unor furnizori de materiale specifice activităţilor propuse prin proiecte, 
care nu au fost prevăzute în fişele de proiect,

- întocmirea documentaţiilor de proiectare la fazele D.T.A.C. (Documentaţie Tehnică 
pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire] şi P.Th. + D.E. (Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie], 
precum şi de elaborarea studiilor necesare şi obligatorii susţinerii şi avizării proiectelor ca mai 
apoi să se poată desfăşura execuţia lucrărilor.

Analizând Regulamentul procesului de Bugetare Participativă Făgăraş 2020 - Anexa 1 la 
HCL 37/2020  privind modificarea şi completarea HCL 106/2019 privind implementarea 
rocesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020.

Ţinînd seama de prevederile HCL 144/2020 privind modificarea şi completarea HCL 
106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului 
Făgăraş,
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Pentru realizarea obiectivelor propuse şi votate de cetăţeni, propunem spre aprobare:
- modificarea şi completarea capitolului 11 din Regulamentul procesului de Bugetare 

Participativă Făgăraş 2020 - Anexa 1 la HCL 37/2020  care va avea următorul conţinut:

„Capitolul 11 -  Perioada de im plem entare
1. Perioada de implementare a proiectelor va fi prelungită până în 30 septembrie 2022. „

- propunem încetarea aplicabilităţii HCL 208/2021 şi a HCL 144/2020.

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă.

Nr.crt. Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data Semnătura
1 . întocmit - consilier Matei Marius George 14.01.2022
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HOTĂRÂREA nr.144 
din data de 23 iunie 2020

*» ^
- privind modificarea şi completarea HCL 106/2019 privind aprobarea unor măsuri 
pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului

Făgăraş fyzo

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 35578/1 
din data de 09.06.2020 şi raportul de specialitate nr. 35578 din data de 09.06.2020 din 
partea Compartimentului Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii Internaţionale 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş pentru 
procesul de bugetare participativă,

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, 
sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 
minorităţilor, precum şi al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, 

Ca urmare a instalării stării de urgenţă la nivelul ţării, începând cu data de 16 
martie 2020, procesul de bugetare participativă, pentru anul 2020, a fost suspendat, 
decalându-se astfel calendarul aferent procesului de bugetare participativă 2020, 
prevăzut în Regulamentul de Bugetare Participativă 2020,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Ţinând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d”, art. 139 alin. (3) lit. “a” şi 
lit. “e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) şi (2) din O.U.G. 57/2019 
privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se modifică şi se completează capitolul 5 , punctul 5 al anexei 1 la HCL nr. 
106/2019 care va avea următorul conţinut:
-„5. Calendarul propus este următorul:
-23 iunie -  03 iulie -  depunere proiecte. /
-06 iulie ~ 24 iulie -  analiză proiecte. * 9
-27 iulie -  28 august -  etapă de vot. ^  .
-31 august -  03 septembrie -  validare vot.
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.'*Mr ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
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Anexa nr.l Ia HCL.nr.144/2020

Regulamentul procesului de bugetare participativă Făgăraş 2020

s .  *
* \

Capitolul 1 - Principiul de bază /'

Bugetarea participativă îşi propune implicarea cetăţenilor Municipiului Făgăraş intr-un proces 

democratic de deliberare şi decizie pentru stabilirea modalităţii 'optime de cheltuire a unei părţi din 

bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi 

abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Capitolul 2 - Obiective

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

1 Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică.

2. Ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în 

Municipiul Făgăraş.

3. Creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetăţeni.

4. Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc 

întreaga comunitate.

5. Creşterea transparenţei activităţii administraţiei publice locale.

Capitolul 3 - Domeniu de competenţă

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Municipiului 

Făgăraş.

Capitolul 4 - Participanţi
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Capitolul 6 - Propunerile de proiecte

1, Pot fi înscrise propuneri de proiecte Online, pe site-ul bugetarii participative, www.bp.primaria- 

fauaras.ro .

2. Cetăţenii pot beneficia de asistenţă din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte 

în perioada de depunere şi pentru acordarea votului, în etapa de vot. în perioadele stabilite anterior, la 

sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanţare, 

funcţionarii Primăriei vor ajuta cetăţenii şi vor oferi informaţiile necesare, între orele 13.00-16.00. 

Informaţii suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteţi obţine prin email la 

adresabp@primaria-fagaras.ro sau la numărul de telefon 0268211313 interior 112 sau mobil 

0757077500.

3. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile în care

funcţionează platforma bugetarii participative. , '
/ \
' i

4. Nu vor lî luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit faţă de prevederile punctului 

1 şi 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

5. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de 1 proiect/domeniu.

6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

Domenii:

a. Alei, trotuare şi zone pietonale.

b. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.

c. Spaţii verzi, locuri dejoacă şi amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).

d. Infrastructură educaţională, culturală şi de sănătate.

e. Oraşul digital.
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12. Valoarea maximă alocată pentru apelul de proiecte din buget local este cea prevăzută şi aprobată 

anual.

13. Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din buget local, este de 71.550 iei, echivalentul a 

15.000 euro.

14. în perioada de depunere, proiectele care depăşesc valoarea de 71.550 lei pot fi declarate eligibile, cu 

condiţia ca iniţiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferenţa până la valoarea 

totală a investiţiei, sub forma unei sponsorizări, conform Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. în acest 

caz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail bpfagaras@gmail.com sau se 

va depune la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraş în termen de 20 de zile calendaristice de la 

începerea perioadei de depunere a proiectelor. în acest context, Municipiul Făgăraş va încheia contractele 

de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.

15. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declaraţie pe proprie răspundere, semnată, ştampilată 

(după caz) şi încărcată în formularul de proiect (secţiune special dedicată) ce se regăseşte pe platforma 

www.br>. primaria-fagaras.ro

16. Dacă în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din 

sponsorizări pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Făgăraş, va fi declarat câştigător 

următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

17. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor

trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimareaii\ai precisă a costurilor 

din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi 

fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice. j

18. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Făgăraş, 

deponenţii proiectelor nu pot invoca legislaţia în materia drepturilor de autor. S
' ♦ i ^

19. Proiectele eligibile şi necâştigătoare vor intra în patrimoniul Municipiul Făgăraş care va putea obţine 

orice sponsorizare de la orice persoană interesată de realizarea lor. în acest context, Municipiul Făgăraş 

va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.

20. în urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu acelaşi obiect şi le poate 

supune la vot în această nouă formă, cu înştiinţarea prealabilă a deponenţilor.

21. în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria îşi rezervă dreptul de a modera afişarea 

proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afişate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

depunerii.
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- 4 membri al Biroului Implementare Proiecte de Finanţare.

- 1 membru al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Energetic.

- 1 membru al Biroului Investiţii

- 1 membru al Biroului Achiziţii.

- 1 membru al Direcţiei Buget Finanţe.

- 1 membru al Direcţiei Juridice.

- 1 reprezentant al Casei Municipale de Cultură Făgăraş.

- 1 membru al Compartimentului Informatizare.

- 2 consilieri locali.

- 3 reprezentanţi din mediul de afaceri.

- 1 reprezentant ONG.

- Coordonare : Primarul Municipiului Făgăraş.

6. Toate propunerile şi documentele care le-au fost ataşate proiectelor devin proprietatea Municipiului 

Făgăraş.

Capitolul 9 - Votul şi calendarul procesului
/ ,

1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative w\\ u.bp.primaria- 

tauaras .ro . /

2. Votul are loc într-o singură etapă. în etapa de vot, fiecare cetăţean înscris pe platforma bugetării 

participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota cinci proiecte (câte unul pentru 

fiecare dintre cele cinci domenii stabilite). La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi 

întrunit cele mai multe voturi, până la concurenţa bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent 

de domeniul din care fac parte.

3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe 

platforma www.bp.primaria-fauaras.ro .
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'4. Platforma www.bn.nrimaria-faaaras.ro prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile 

deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea 

dreptului 1a viaţa privată şi respectarea legislaţiei în vigoare.

5. Platforma www.bn.nrimaria-fauaras.ro nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea 

datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o 

tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în 

obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia 

legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.

/
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HOTĂRÂREA nr.208 
din data de 31 august 2021

- privind modificarea şi completarea Anexei 1 la HCL 37/2020 privind modificarea si
completarea

HCL 106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 
Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 49006/1 
din data de 24.08.2021 şi raportul de specialitate nr. 49006 din data de24.08.2021 din partea 
Biroului Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului pentru procesul de bugetare participativă,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii 
publice, pentru comerţ şi agricultură, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare 
europeană,

Amendamentul aprobat privind formularea prelungirii implementării şi nu 18 luni, cât 
ar reprezenta întreaga durată, ci doar 6 luni de la momentul împlinirii termenului iniţial şi 
prelungit,

Analizând Regulamentul procesului de bugetare participativă Fagaras 2020 - Anexa 1 la 
HCL 37/2020 privind modificarea si completarea HCL 106/2019 privind implementarea 
procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020,

Ţinînd seama de prevederile HCL 144/2020 privind modificarea şi completarea HCL 
106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului 
Făgăraş,

Ca urmare a necesităţii prelungirii perioadei de implementare unor proiecte depuse de 
cetăţeni în cadrul procesului de bugetare participativă pentru anul 2020,

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Ţinând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d”, art. 139 alin. (3) lit. “a” şi lit. “e”, 
art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 din. (1) şi (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se modifică şi se completează Anexa 1 la HCL 37/2020 Capitolul 11 din 
Regulamentul procesului de bugetare participativă Fagaras 2020 - care va avea următorul 
conţinut:

„ Capitolul 11 -  Perioada de implementare
Perioada de implementarea a proiectelor va fi prelungita cu 6 luni de la momentul 

împlinirii termenului iniţial şi prelungit."
1
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Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
Consilieri in funcţie -16 
Consilieri prezenţi -14

Prezenta hotărâre se comunică:

îex. Dosarul de şedinţă
lex. Colecţie
îex. Prefectură
îex. Primar
îex. Secretar general
îex. Afişare
lex.Compartiment Implementare Proiecte 
lex. Direcţia Buget-Finanţe 
lex.Compartiment Relaţii cu Publicul, arhivă

Cod: F-50
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primariaTagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.37 
din data de 19 februarie 2020

- privind modificarea şi completarea HCL 106/2019 privind implementarea procesului de 
bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020

Consiliul Local ai Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 4283/1 din data 
de 07.02.2020 şi raportul de specialitate nr. 4283 din data de 07.02.2020 din partea 
Compartimentului Implementare Proiecte de Finanţare şi Relaţii Internaţionale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului pentru procesul de bugetare participativă,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economieo-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 
al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi 
integrare europeană,

Ca urmare a dezbaterilor publice din data de 31.01.2020 şi din data de 06.02.2020.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată în 2010,
Ţinând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, Proces verbal de afişare pe site-ul Primăriei Făgăraş nr. 1885/20.01.2020, minuta Dezbaterii 
Publice nr. 3448/03.02.2020, Proces verbal de afişare pe site-ul Primăriei Făgăraş nr. 3331/31.01.2020, 
precum şi Minuta Dezbaterii Publice nr. 4276/07,02.2020 al Proiectului de Hotărâre privind Procesul de 
Bugetare Participativă anul 2020 în Municipiul Făgăraş,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d”, art. 139 alin. (3) lit. “a” şi lit. 
“e”, art, 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) şi (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,

Art. I. Se modifică şi se completează art. 2 al HCL nr. 106/2019 care va avea următorul 
conţinut:

„Art.2.Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local -  secţiunea de 
dezvoltare, pentru proiectele selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă. 
Suma alocată va fi distribuită proiectelor care vor fi întrunit cele mai mari punctaje până la

HOTĂRĂŞTE:

1
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3,505200, Te!: 004C 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Regulamentul procesului de bugetare participativă FăgŞraş 2020 jp

'• 'A. >

Capitolul 1 - Principiul de bază

’- m

M'l \
o  • v-

Bugetarea participativă îşi propune implicarea cetăţenilor Municipiului Făgăraş într-un proces 

democratic de deliberare şi decizie pentru stabilirea modalităţii optime de cheltuire a unei părţi din 

bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi 

abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Capitolul 2 - Obiective

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică.

2. Ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în 

Municipiul Făgăraş.

3. Creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetăţeni.

4. Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc 

întreaga comunitate.

5. Creşterea transparenţei activităţii administraţiei publice locale.

Capitolul 3 - Domeniu de competenţă

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Municipiului 

Făgăraş.

Capitolul 4 - Participanţi

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în 

Făgăraş şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

http://www.primaria-fagaras.ro
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Capitolul 6 - Propunerile de proiecte

1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte ordine, pe site-u! bugetarii participative, www.bp.primaria- 

fagaraş^ro.

2. Cetăţenii pot beneficia de asistenţă din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte 

în perioada de depunere şi pentru acordarea votului, în etapa de vot. în perioadele stabilite anterior, la 

sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanţare, 

funcţionarii Primăriei vor ajuta cetăţenii şi vor oferi informaţiile necesare, între orele 13.00-16.00. 

Informaţii suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteţi obţine prin email la 

adresabp@primaria-fagaras.ro sau la numărul de telefon 0268211313 interior 112 sau mobil 

0757077500.

3. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile în care 

funcţionează platforma bugetării participative.
i ■

4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit faţă de prevederile punctului 

1 şi 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

5. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de 1 proiect/domeniu.

6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

Domenii:

a. Alei, trotuare şi zone pietonale.

b. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.

c. Spaţii verzi, locuri dejoacă şi amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).

d. Infrastructură educaţională, culturală şi de sănătate.

e. Oraşul digital.

7. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii; 

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

mailto:adresabp@primaria-fagaras.ro


13. Valoarea maximă ce poale fi alocată unui proiect, din buget local, este de 71.550 lei, echivalentul a 

15.000 eurq.

14. în perioada he depunere, proiectele care depăşesc valoarea de 71.550 lei pot fi declarate eligibile, cu 

condiţia ca. iniţiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferenţa până la valoarea 

totală a investiţiei, sub forma unei sponsorizări, conform Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. în acest 

caz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail bnfagaras@gmail.com sau se 

va depune la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraş în termen de 20 de zile calendaristice de la 

începerea perioadei de depunere a proiectelor. în acest context, Municipiul Făgăraş va încheia contractele 

de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.

15. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declaraţie pe proprie răspundere, semnată, ştampilată 

(după caz) şi încărcată în formularul de proiect (secţiune special dedicată) ce se regăseşte pe platforma 

www.bn.primaria-faLiaras.ro

16. Dacă în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din 

sponsorizări pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Făgăraş, va fi declarat câştigător 

următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

17. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor 

trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor 

din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi 

fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

18. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Făgăraş, 

deponenţii proiectelor nu pot invoca legislaţia în materia drepturilor de autor.

iP /P ro i ectele eligibi 1 e şi'necâştigătoare vorintra în patrimoniul Municipiul Făgăraş carewa putea obţine-' 

orice sponsorizare de la orice persoană interesată de realizarea lor. în acest context, Municipiul Făgăraş 

va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.

20. în urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu acelaşi obiect şi le poate 

supune la vot în această nouă formă, cu înştiinţarea prealabilă a deponenţilor.

21. în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria îşi rezervă dreptul de a modera afişarea 

proiectelor pe platfonnă. Acestea vor fi afişate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

depunerii.

mailto:bnfagaras@gmail.com


- 1 membru al Biroului Achiziţii.

- 1 membru-al Direcţiei Buget Finanţe.

- 1 membru al Direcţiei Juridice.

- 1 reprezentant al Casei Municipale de Cultură Făgăraş.

- 1 membru al Compartimentului Informatizare.

- 2 consilieri locali.

- 3 reprezentanţi din mediul de afaceri.

- 1 reprezentant ONG.

- Coordonare : Primarul Municipiului Făgăraş.

6. Toate propunerile şi documentele care le-au fost ataşate proiectelor devin proprietatea Municipiului 

Făgăraş.

Capitolul 9 - Votul şi calendarul procesului

1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetarii participative www.bp.primaria- 

faiiaras.ro .

2. Votul are loc intr-o singură etapă. în etapa de vot, fiecare cetăţean înscris pe platforma bugetării 

participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota cinci proiecte (câte unul pentru 

fiecare dintre cele cinci domenii stabilite). La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi 

întrunit cele mai multe voturi, până la concurenţa bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent 

de domeniul din care fac parte.

3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe 

platforma www.bp.i -rimaria-fauaras.ro .

http://www.bp.i


5, Platforma wwvy,b p .prim ari a- fa e aras, ro nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea 

datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o 

tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în 

obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia 

legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.
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HOTĂRÂREA nr. 106 

din data de 24 aprilie 2019

-privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetarea 
participativă la nivelul Municipiului Făgăraş

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr. 8102/1 din 
data de 19.02.2019 şi raportul de specialitate nr. 8102 din data de 19.02.2019 din partea 
Compartimentului Implementare Proiecte de Finanţare din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului prin care se propune aprobarea procesului de bugetare 
participativă,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico- 
sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al 
Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei 
pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi 
ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 
al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al 
Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,
Ţinând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,a procesului - verbal cu nr.32.121/25.02.2019 privind dezbaterea 
publică referitoare la proiectul aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de 
bugetarea participativă la nivelul Municipiului Făgăraş si a Dezbaterii publice 
nr.34.785/11.03.2019, precum şi a procesului - verbal cu nr.36.166/14.03.2019 privind 
dezbaterea publică referitoare la proiectul aprobarea unor măsuri pentru implementarea 
procesului de bugetarea participativă la nivelul Municipiului Făgăraş si a Dezbaterii 
publice nr. 40.343/04.04.2019,

1
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Art,8. -  Cu ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, SUCACIU GHEORGHE.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,

* u  M \

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul municipiului, 

LAURA ELFJv Ĉg îl NCA

Hotărâre s-a adoptai cu 17 voturi pentru.
Consilieri în funcţie -19 
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedinţă 
1 ex. Colecţie 
1 ex. Prefectură 
1 ex. Primar 
1 ex. Secretar
1 ex. Direcţia Buget-fmanţe
1 ex. Compartimentului Implementare Proiecte de Finanţare 
1 ex. Celor nominalizaţi 
1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă 
1 ex. Afişare.

Cod: F-50

3



Bugetarea participativă organizată în Municipiul Făgăraş începând cu anui 2019 cuprinde 

următoarele etape:
i ■

1. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma online wwvv.bp.piimaria-faaaras.ro, 

adaptată pentru dispozitivele mobile. înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de 

proiecte sau pentru a putea vota.

Capitolul 5 - Calendarul de participare

2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetăţean poate formula una sau mai multe propuneri de 

proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bp,primaria-fauaras.ro

3 Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor fa---. t<Ke».ful 

unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului 

Făgăraş. în urma acestei verificări, se va posta pe platforma www.bp.nrimaria-fauaras.ro atât lista 

proiectelor care sunt eligibile, cât şi cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum şi justificarea acestei 

opţiuni. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.

4. Votul cetăţenilor: votul are loc într-o singură etapă (pe platforma www.bp.primaria-fauaras.ro). iar 

acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obţinut cel mai mare număr de voturi 

urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Făgăraş.

5. Validarea si afişarea rezultatelor finale vor fi postate pe platforma www.bp.primaria-fauaras.ro . 

Calendarul propus este următorul:

10 mai -  7 iunie -  depunere proiecte.

10 iunie -  28 iunie -  analiză proiecte.

1 iulie -  26 iulie -  etapa de vot.

29 iulie -  5 august -  validare vot.

9 august -  afişare rezultate finale.

http://www.bp.nri
http://www.bp.pri
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b. Să fie sati să poată fi asimilate unei Investiţii âîlate în aria df e ompetenţă a PrimărieL/Muhicîpiu 1 ui' 

Făgaraş. şi care vizează un spaţiu public.

c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Făgăraş cum sunt finanţările 

nerambursabile acordate organizaţiilor nonguvemamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, alte 

finanţări nerambursabile.

Să nu fie contrare sau incompatibile cu plana.., a p.-oiecte. ale municipalităţii aflate în derulare.

e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic. ■

g. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după 

implementare.

h. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

i. Să respecte prevederile referitoare la litera 13 din prezentul reguleinent şi cele ale Legii 32/1994 cu 

modificările şi completările ulterioare.

8. Similitudinea conţinutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea 

diferitelor propuneri într-un singur proiect.

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

10. în cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi 

juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele 

enunţate.

11. In ceea ce priveşte fişierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai ataşamentele 

trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB şi ataşamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până 

la o limită de 1 MB.

12. Valoarea maximă alocată pentru apelul de proiecte din buget local este cea prevăzută şi aprobată
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2. Pol participa lavalierele participative cetăţenii care locuiesc, muncesc^sau studiază îruFăgăraş şi au.. 

vârsta de cei puţin 18 ani.

3, Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bn.nrimaria-facaras.ro ,pe site-ul 

primăriei www.primaria-facaras.ro şi pe reţelele sociale, Facebook : www.facebook.com/bpfacaras si 

Instagram www.instauram.com/bnfacaras.

Capitolul 8 - Analiza tehnică şi juridică a propunerilor de proiecte

1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Făgăraş, ale 

cărei servicii verifică conformitatea acestora eu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări 

legale în vigoare, precum şi fezabilitatea tehnică.

2. Propunerile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea 

Primăriei Municipiului Făgăraş, dacă este necesar.

3. Similitudinea conţinutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri 

într-un singur proiect.

4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare 

participativă şi nu vor fi publicate pe site-ul www.bp.primaria-faLLaras.ro .

5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din :

- 4 membri al Biroului Implementare Proiecte de Finanţare.

- 1 membru al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Energetic.

- 1 membru aî Biroului Investiţii

- 1 membru al Biroului Achiziţii.

- 1 membru al Direcţiei Buget Finanţe.

- 1 membru al Direcţiei Juridice.

- 1 reprezentant al Casei Municipale de Cultură Făgăraş.

- 1 membru al Compartimentului Informatizare.

- 2 consilieri locali.

http://www.primaria-facar
http://www.facebook.com/bpfacara


1. Orice informaţie pusă Ia dispoziţie de către persoanele care se înregistrează pe platforma 

www.bp.primaria-fauaras.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraş atunci când se 

utilizează platforma www.bp.primaria-fauaras.ro este supusă Politicii de Confidenţialitate, ai cărei 

termeni sunt incluşi în Termenii şi condiţiile de funcţionare ale platformei www.bD.primaria-fauaras.ro. 

Platforma www.bD.primaria-fauaras.ro stochează informaţii cu caracter personal (provenite din conturile 

prin care persoanele se autentifică pentru a avea la platformă).

2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele 

care se autentifică pe platformă şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca platforma 

w'ww.bp. primaria-fauaras.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Capitolul 12 - Precizări4iiridice ----- —  -----  ■

3. Platforma www.bD.primaria-fauaras.ro asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal 

pentru accesul la platfoimă şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţL- nu se aplică în 

cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.

4. Platforma www.bp.primaria-fauaras.ro prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile 

deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea 

dreptului la viaţa privată şi respectarea legislaţiei în vigoare.

5. Platforma www.bpprimaria-fauaras.ro nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea 

datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o 

tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în 

obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia 

legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.

http://www.bp
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Orice mîbTmafic pusă la dispoziţîîrde către cîumrieăVoasira sau colectată'3F către Primăria Municipiului 

Făgăraş atunci când folosiţi platforma participare.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de 

Confidenţialitate a platformei participare.primaria-fagaras.ro , ai cărei termeni sunt incluşi în aceşti 

Termeni şi condiţii de funcţionare. Platformaparticipare.primaria-fagaras.ro stochează informaţii cu 

caracter personal (provenite din conturile prin care dumneavoastră vă autentificaţi pentru a avea acces la 

platformă (nume, prenume, e-mail, număr telefon, adresa, data naşterii).

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei şi furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, 

aţi fost informat şi v-aţi exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca 

platforma participare.primaria-fagaras.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal. 

PIatformaparticipare.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal 

furnizate pentru accesul la platformă şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în 

cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.

Platforma participare.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile 

ucUiiUte/u.ms.iiisc dc către dumneavoastră cu bună cicdmţâ, asigurând îespeciarea dreptului la viaţa 

privată şi a legislaţiei în vigoare.

Platforma participare.primaria-fagaras.ro nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea 

datelor introduse de către dumneavoastră,.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o 

tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

5 PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Municipiului Făgăraş şi/sau licenţiatorii săi sunt unicii proprietari ai

platformei participare.primaria-fagaras.ro , ceea ce include orice software, domeniu şi conţinut pus la 

dispoziţie prin intermediul platformei sau paginilor de Social Media, participare.primaria-fagaras.ro este 

protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale şi 

necomerciale, iar participare.primaria-fagaras.ro va acorda o licenţă limitată în acest sens. Orice folosire 

neautorizată a platformei participare.primaria-fagaras.ro va înceta licenţa limitată pusă la dispoziţie de 

către Primăria Municipiului Făgaraş. Grafica, logo-urile, imaginile şi numele serviciilor legate de 

platfonnapariicipare.primaria-fagaras.ro nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului 

Făgaraş.

Prin folosirea platformei participare.primaria-fagaras.ro , sunteţi de acord să nu încărcaţi, să nu postaţi, să 

nu trimiteţi e-mail sau să nu transmiteţi orice material ce conţine viruşi sau alte coduri de computer, 

fişiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcţionalitatea oricărui software sau 

hardware sau echipament de telecomunicaţie, sau să distorsioneze orice conţinut asociat cu 

platforma participare.primaria-fagaras.ro . De asemenea, sunteţi de acord să nu interferaţi cu serverele sau 

reţelele ce au legătură cu platformaparticipare.primaria-fagaras.ro sau să nu încălcaţi nicio procedură,
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întârziere sau îrîîrerupere apărută în cadftfTplatformei particip are. pri maria- fa garas.rc , orice p ie t r e  sau

defecţiune ce reiese din utilizarea platformei pcuticipare.primariâ-iagaras.ro , orice defectare a telefonului 

dumneavoastră mobil sau orice manieră de a utiliza platforma participare,primaria-fagaras.ro de către 

utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Făgăraş îşi rezervă dreptul de a furniza

platforma participare.primaria-fagaras.ro la discreţia sa.

Primăria Municipiului Făgăraş, asociaţii, administratorii, reprezentanţii, angajaţii (împreună sau 

individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru eventuale daune sau orice prejudiciu, de orice fel, 

direct sau indirect, ce reiese din utilizarea sau are legătură cu platforma participare.primaria-fagaras.ro , 

chiar dacă posibilitatea daunelor sau a producerii prejudiciului a fost menţionată sau nu.

11 RECLAMAŢII
Prin agrearea acestor termeni şi condiţii sunteţi de acord ca orice reclamaţie. dispută sau controversă (atât 

ea prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare, incluzând cele stabilite de lege, drept 

comun sau reclamaţii echitabile) între dumneavoastră şi participare.primaria-fagaras.ro ce reies sau au 

legătură cu aceşti Termeni şi condiţii de funcţionare, interpretarea sau încălcarea acestora vor fi guvernate 

si mzoHaie m t oniormitate cu legislaţia din R xnâmr în viguate.

12 FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENŢIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la 

persoană, afişarea de anunţuri sau mesaje publicitare, precum şi proferarea de jigniri, trivialităţi şi injurii 

aduse unor persoane, vor fi sancţionate prin cenzurarea afişării, ştergerea integrală sau chiar interzicerea 

dreptului de a utiliza platforma, prin blocarea IP-ului folosit.

Afişarea publică a propunerilor de proiecte se va face după un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 

depunerea propunerilor de proiect, după moderare.

13. GENERALITĂŢI

în cazul în care orice prevedere conţinută în aceşti termeni şi condiţii de funcţionare este considerată 

invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate 

aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referinţă şi nu definesc, nu limitează, nu interpretează 

sau nu descriu scopul acelei secţiuni. Incapacitatea Primăriei Municipiului Făgăraş de a îndeplini una 

dintre prevederile acestor Termeni şi condiţii de funcţionare nu va constitui renunţarea la acea prevedere 

sau la oricare alta.

14. CONTACTAŢI-NE

în cazul în care aveţi întrebări referitoare la aceşti Termeni şi condiţii de funcţionare sau folosirea 

platformei, nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon 026821 1313 sau prin adresa de 

email participare@primaria-fagaras.ro.

mailto:participare@primaria-fagaras.ro

