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Regulamentul procesului de bugetare participativă 
desfășurat în municipiul Aiud în anul 2021 

 
 
Capitolul I 
Principiul de bază 

Bugetarea participativă este un proces derulat de Municipiul Aiud, care își 
propune implicarea directă a cetățenilor în procesul de decizie pentru stabilirea modului 
în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces 
deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo 
unde comunitatea decide prin vot liber. Prin intermediul platformei informatice 
aiud.decide.direct, cetățenii municipiului Aiud, care au cel puțin 16 ani împliniți, pot să-și 
expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare a 
acestora, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai plăcută în 
zona în care locuiesc sau în alte zone ale municipiului, să fie creativi și inovativi și să 
implice activ comunitatea din care fac parte.  

Propunerile de proiecte depuse urmează să fie validate de autoritatea locală, iar 
apoi supuse unui proces public de votare. Cele mai votate proiecte vor fi implementate 
de către Municipiul Aiud. 

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale 
Municipiului Aiud. 

Temei legal: 

- Codul administrativ 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
- Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 

finanţare a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 
Capitolul II 
Obiective 

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii 
pentru selecționarea proiectelor de interes public local inițiate de cetățeni. 

Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar 
obiectivele principale sunt: 
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1. Îmbunătățirea comunicării și consolidarea relațiilor dintre cetățeni și administrația 
publică locală. 

2. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor. 
3. Promovarea politicilor publice, stimulând performanța administrativă. 
4. Educarea cetățenilor pentru o înțelegere mai bună a drepturilor și datoriilor 

cetățenești, precum și a responsabilităților care survin din această calitate. 
5. Îmbunătățirea serviciilor publice locale. 
6. Consolidarea democrației. 
7. Creșterea transparenței în activitatea administrației publice locale. 

 
Capitolul III 
1. Reguli generale 

a. Pot participa la procesul de bugetare participativă persoanele fizice care au 
domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Aiud și care au împlinit vârsta minimă de 16 
ani (inclusiv persoanele care împlinesc 16 ani în ultima zi de depunere a 
proiectelor, conform calendarului care va fi aprobat ulterior)  

b. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte sunt de acord cu 
termenii şi condiţiile în care funcţionează platforma de bugetare participativa 
derulată de către Primăria și Consiliul Local Aiud. 

c. Pentru a putea depune proiecte sau pentru a participa la vot, cetățenii interesaţi 
trebuie să îşi creeze un cont de utilizator pe platforma www.aiud.decide.direct. 
Proiectele vor putea fi depuse si fizic în condițiile stabilite de prezentul 
Regulament. 

d. Fiecare cetăţean poate depune unul sau mai multe proiecte. Proiectele trebuie 
să fie sau sa poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Municipiului 
Aiud şi să vizeze un spaţiu din domeniul public sau privat al UAT Aiud, fapt care 
va fi constatat de către comisia de evaluare a proiectelor. 

e. Orice persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Aiud, care a 
împlinit vârsta de cel puțin 16 ani va avea la dispoziție câte trei voturi și va putea 
vota online un singur proiect din domeniile/categoriile preferate.  

f. Primăria municipiului Aiud se va asigura să fie afișate pe platforma 
www.aiud.decide.direct toate proiectele depuse de cetățeni online sau fizic, într-
un termen maxim de 5 zile de la depunere. 

g. Comisia de evaluare va analiza impactul, viabilitatea proiectelor, va analiza din 
punct de vedere tehnic și juridic proiectele propuse și va valida afișarea acestora 
în platformă. În platformă, fiecare proiect va fi inclus într-o categorie/domeniu la 
secţiunea dedicată campaniei.  

h. În urma ierarhiei stabilite prin votul cetățenilor, proiectele declarate câștigătoare, 
vor fi asumate de către Primăria și Consiliul Local Aiud și vor fi implementate prin 
supunerea la vot în Consiliul Local Aiud, prin grija serviciilor de specialitate ale 
Primăriei. 
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Capitolul IV 
Depunerea proiectelor 

a. Pentru a putea depune proiecte cetățenii care îndeplinesc condițiile trebuie să îşi 
creeze un cont de utilizator pe platforma www.aiud.decide.direct. Proiectele vor 
putea fi depuse si fizic în condițiile stabilite de prezentul Regulament. 

b. Proiectele vor fi depuse cu respectarea tuturor condițiilor prezentului regulament. 
c. Comisia de analiză poate solicita clarificări inițiatorilor proiectelor.  
d. Online – proiectele se depun utilizând opțiunea „Depune proiect” și respectând 

domeniile de aplicare, criteriile și fișa de proiect standard.   
e. Fizic – proiectele se depun în format tipărit utilizând formularele de depunere 

furnizate la cerere de către Biroul de Comunicare și Relații Publice din cadrul 
Primăriei municipiului Aiud. Formularul completat împreună cu restul 
documentelor relevante (fotografii, planuri, etc.) vor fi depuse fizic la sediul 
Primăriei municipiului Aiud sau transmise prin poștă Primăriei la adresa Aiud, str. 
Cuza Vodă,  nr. 1, cod poștal 515200, jud. Alba. Aceste proiecte vor fi încărcate 
de către un operator al primăriei pe platforma online de bugetare participativă.  

f. Proiectul depus nu mai poate fi modificat, dar poate fi retras. Cetățenii care au 
depus proiecte in format tipărit, prin poștă, le pot retrage dacă vor depune o 
cerere în acest sens, în scris. 

g. Propunerile trimise în orice alt mod sau cele care conțin neconformități majore cu 
formularul de proiect și cu regulamentul, nu vor fi luate în considerare. 

h. Formularele de proiect pot fi însoțite de alte documente relevante într-un format  
și o limită de dimensiune acceptate de platforma informatică. 

 

Capitolul V 
Prevederi bugetare 

a. Bugetul procesului de bugetare participativă va fi stabilit de către Consiliul Local 
al Municipiului Aiud. 

b. Serviciile de specialitate/ organismele prestatoare de servicii publice de interes 
local vor efectua toate demersurile în vederea includerii acţiunilor necesare 
implementării proiectelor câștigătoare de interes local, în propunerea de buget ce 
va fi supusă adoptării Consiliului Local al Municipiului Aiud. În funcţie de 
specificul fiecărui proiect, serviciile de specialitate / organismele prestatoare de 
servicii publice de interes local, vor înainta Consiliului Local al Municipiului Aiud, 
proiectul de hotărâre în vederea aprobării investiţiei. 

c. Vor fi implementate cele mai votate proiecte, pornind în ordine descrescătoare, 
de la cel mai votat proiect, până la epuizarea bugetului. 

 

 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  
 

operator de date cu caracter personal nr.4169 
 

4 
 
 
 

Capitolul VI 
Domenii de aplicare: 

Propunerile de proiecte trebuie sa se încadreze într-unul din următoarele domenii 
pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Aiud: 

a. Infrastructură stradală: zone pietonale, alei, trotuare, aliniamente stradale, 
scuaruri  - amenajare / reamenajare; 

b. Zone de agrement, spații verzi, locuri de joacă, spații publice – achiziție mobilier 
urban, iluminat public, etc. sau amenajare / reamenajare 

c. Mobilitate, accesibilitate, siguranţa circulaţiei, soluții de eficientizare a traficului; 
d. Infrastructură sportivă, educațională, culturală, de sănătate sau socială; 
e. Smart City, respectiv Oraş digital; 
f. Sprijinirea antreprenorialului local și a producătorilor locali; 
g. Protecția mediului înconjurător; 
h. Turism; 

 
Capitolul VII 
Criterii pe care trebuie să le îndeplinească proiectele 
 
a. Să corespundă unui obiectiv de interes general. 
b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei 
Municipiului Aiud şi care vizează un spaţiu public. 
c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Aiud cum sunt finanţările 
destinate ONG-urilor, structurilor sportive, etc. 
d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte 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 se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect, dacă este cazul. 
 
Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea 
duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect. 
 
 
Capitolul VIII 
Fișa de proiect: 
 
I. Informații generale 
 

• Titlul proiectului; 
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• Domeniul în care se înscrie proiectul; 
• Localizarea proiectului în UAT Aiud (inclusiv satele și localitățile aparținătoare); 
• Durata proiectului: Estimați durata de implementare a proiectului; 
• Iniţiatorul proiectului: nume, prenume, data naşterii, domiciliul/reşedinţa; 
• Datele de contact ale iniţiatorului: telefon, email. 

 
 

II. Descrierea proiectului: 
Proiectul trebuie sa conțină minim următoarele date: 
 

• Scopul proiectului: 
a). Formularea problemei 
b). Obiectivul general al proiectului 

• Grupul sau grupurile țintă vizate prin implementarea proiectului. 
• Acțiunile necesare pentru implementarea proiectului - descrieţi acţiunile pe care 

le consideraţi necesare în scopul implementării proiectului de către Municipalitate 
• Justificarea proiectului : Specificaţi nevoile identificate în zona. 
• Rezultatele proiectului: Descrieţi beneficiile obţinute prin implementarea 

proiectului. 
 

III. Bugetul estimativ al proiectului - estimați valoarea totală a proiectului. 

 
 
Capitolul IX 
Calendarul bugetării participative 

Calendarul procesului de bugetare participativă organizat de Primăria municipiului Aiud 
va fi stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local Aiud.  

Notă: Eventualele modificări ale calendarului vor fi publicate pe platforma de bugetare 
participativa. 

 

Capitolul X 
Comisia de evaluare a proiectelor  
 
1. Evaluarea proiectelor se va face de către comisia de evaluare, constituită în acest 
scop prin Hotărâre a Consiliului Local Aiud. 

2. Comisia de evaluare va fi formată din trei reprezentanți/specialiști ai Primăriei 
municipiului Aiud și doi reprezentanți aleși din Consiliul Local Aiud. 
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3. Analiza tehnică și juridică a proiectelor se va face de către comisia de evaluare. 
Comisia analizează conformitatea proiectelor inițiate cu prevederile prezentului 
regulament, cu alte prevederi legale în vigoare, precum și 
impactul/viabilitatea/fezabilitatea tehnică a acestora. 

4. În cazul în care comisia consideră necesar, poate invita inițiatorul proiectului pentru 
informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus. Comisia își rezervă dreptul 
de a ajusta proiectele. Pot exista propuneri de proiecte care necesită ajustări tehnice și 
estimarea mai eficientă a costurilor pentru a putea fi asumate/supuse votului și ulterior 
implementate. 

5. Toate proiectele considerate eligibile de către comisie, vor fi validate pentru publicare 
pe platforma de bugetare participativă, pentru a fi supuse votului din partea cetățenilor. 

6. Fiecare persoană a cărei propunere de proiect a fost declarat neeligibil poate să 
primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a 
fost declarata neeligibilă. 

7. La finalizarea votului proiectelor, secretariatul comisiei va înainta serviciilor de 
specialitate din cadrul Primăriei proiectele declarate câștigătoare pentru a intra în 
procesul de pregătire pentru supunerea la vot în CL și apoi pentru implementare. 

 

Capitolul XI 
Votul proiectelor 
1. Proiectele se pot vota doar online, prin intermediul platformei online 
www.aiud.decide.direct 
 
 
2. Fiecare utilizator cu domiciliu sau reședința în Municipiul Aiud, care a împlinit vârsta 
de cel puțin 16 ani va avea la dispoziție trei voturi pentru a le distribui după preferințe, 
indiferent de domeniu. Un proiect poate fi votat o singură dată. 
 
3. Votarea este restricţionată la teritoriul municipiului Aiud. Pentru a putea vota este 
necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza municipiului Aiud și să permiteți 
accesul la locația dumneavoastră. 
 
4. Vor fi selectate pentru finanțare proiectele care întrunesc cel mai mare număr de 
voturi, indiferent de domeniu, pornind de la cel mai votat proiect în ordine 
descrescătoare în limita bugetului alocat procesului de bugetare participativă.  
 
 
 
 

http://www.aiud.decide.direct/
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Capitolul XII 
Criterii de selecție și evaluare 
 
1. Proiectele trebuie să fie completate conform fișei de proiect și să vizeze unul sau mai 
multe din domeniile prevăzute în prezentul Regulament 

2. Primăria/Comisia își rezervă dreptul de a modifica anumite proiecte în sensul 
adaptării tehnic/financiar, dacă este nevoie sau a conecta mai multe proiecte cu același 
obiect, sau cu obiective similare, sau datorită proximității geografice, și le poate supune 
la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților. 

3. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a 
propunerilor trimise de cetățeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice și 
estimări financiare mai precise pentru a putea fi supuse la vot și apoi implementate. 

 
 
Capitolul XIII 
Afișarea rezultatelor 
Proiectele câștigătoare vor fi afișate pe platforma informativă www.aiud.decide.direct și 
pe site-ul www.aiud.ro, conform calendarului.  
 
 
 
Capitolul XIV 
Dispoziții finale 
 

1. Prin transmiterea proiectelor către Municipiul Aiud, cetățenii își dau acordul ca 
propunerile depuse în cadrul bugetării participative să devină proprietatea 
Municipiului Aiud și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor. 

2. Proiectele câștigătoare în procesul de bugetare participativă vor fi incluse în 
Programul de Investiții sau Reparații al Municipiului Aiud, existând și posibilitatea 
ca ele să fie integrate în proiecte mai largi. 

3. În momentul depunerii proiectelor, cetățenii își vor da acordul cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal: nume, prenume, email, număr de telefon, data 
nașterii. Toți cei care își validează contul își dau acordul în mod explicit și fără 
echivoc ca platforma să colecteze și să folosească aceste informații în scopul 
agreat. 

4. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter 
personal, persoanele care se autentifică pe platformă își exprimă acordul în mod 
explicit și fără echivoc ca platforma www.aiud.decide.direct să folosească datele 
cu caracter personal furnizate. Orice informație pusă la dispoziție de către 
persoanele care se înregistrează pe platforma www.aiud.decide.direct sau 

http://www.aiud.decide.direct/
http://www.aiud.ro/
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colectată de către Municipiul Aiud, atunci când se utilizează platforma este 
supusă politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal. Platforma 
www.aiud.decide.direct stochează informații cu caracter personal (provenite din 
conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă). 

5. Municipiul Aiud asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal 
furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia, dar nu își 
asumă răspunderea în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți. 

6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict 
interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege 
contravențional sau penal, după caz. 

7. Municipiul Aiud nu poate fi tras la răspundere pentru exactitatea și corectitudinea 
datelor introduse de către utilizator. Utilizatorii sunt singurii responsabili de 
exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe platformă. 

8. Platforma www.aiud.decide.direct nu permite înregistrarea mai multor conturi 
aparținând aceleiași persoane. 

9. Datele preluate prin intermediul platformei vor fi utilizate strict în scopul derulării 
proceselor de bugetare participativă, conform Regulamentului procesului publicat 
pe platforma www.aiud.decide.direct, acestea putând fi comunicate partenerilor 
noștri pentru o bună desfășurare a proceselor de bugetare participativă. 

10. Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte 
obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, 
precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi 
sancționate prin cenzurarea afișării și ștergerea integrală. 

11. Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea lui prin Hotărâre de 
Consiliu Local, iar orice modificare/completare va fi supusă aprobării. 

Avizat, 
Direcția Economică 
Director Executiv 
Claudiu Boldor 

Șef Birou Comunicare și Relații Publice, 
Teodor Popa 

Întocmit, 
Dragoș Gâlea, 
Consilier juridic 


