De luni, 5 februarie, oradenii pot vota proiectele validate
in cadrul bugetarii participative Vineri , 2 Februarie
2018, 16:15

Din data de 11 decembrie 2017, cand a fost lansat portalul "Oradea - Bugetare
participativa" (activ.oradea.ro), pana la 21 ianuarie 2018, oradenii au propus 197 de
proiecte pentru imbunata?irea cartierelor lor.
Este pentru prima oara cand oradenii pot deveni, prin procesul de bugetare
participativa, parte activa in luarea unor decizii cu privire la viitoarele proiecte ale
municipalitatii.
Comisia constituita la nivelul municipiului a analizat conformitatea proiectelor initiate
cu prevederile Regulamentului, cu alte prevederi legale in vigoare precum si
impactul/viabilitatea/fezabilitatea tehnica a acestora, validand 42 de proiecte din cele
197 depuse.
Proiectele validate de comisie vor putea fi votate in perioada 5 februarie - 9 martie, pe
site-ul activ.oradea.ro. Ini?iatorii proiectelor, dar si sustinatorii acestora, le vor putea di
stribui de pe site-ul activ.oradea.ro ?i promova pe re?elele de socializare, in a?a fel inc
at sa adune cat mai multe voturi.
Selec?ia finala a proiectelor se va realiza dupa dezbaterea in cadrul intalnirilor publice c
u ceta?enii. În cadrul acestor intalniri vor fi prezentate proiectele cu numarul cel mai ma
re de voturi online, ocazie cu care participan?ii la dezbaterea publica i?i vor putea ex
prima prin vot direct op?iunea proprie.
Cele 10 proiecte care ob?in cel mai mare punctaj in urma votului online ?i a dezbaterii pu
blice urmeaza sa fie cuprinse in bugetul Primariei Municipiului Oradea pentru anul in
curs.
Valoarea bugetului propus, incepand cu anul bugetar 2018, in cadrul procesului de
bugetare participativa este de 1.500.000 euro/an bugetar. Valoarea estimata pentru un
proiect propus trebuie sa se incadreze in suma maxima 200.000 euro, inclusiv TVA.
Anual, prin bugetarea participativa se vor selecta 10 proiecte care vor fi cuprinse in
bugetul de venituri ?i cheltuieli al Municipiului Oradea pentru acel exerci?iu bugetar.
Propunerile de proiecte validate s-au incadrat in domeniile din Reglamentul procesului d
e bugetare participativa: Infrastructura stradala: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale,
Amenajare de spa?ii verzi ?i locuri de joaca, Mobilitate, accesibilitate si siguranta ci
rculatiei, Amenajare spatii publice (mobilier urban, iluminat public etc.), Infrastructura
culturala, Infrastructura social, Infrastructura de sanatate, Digitalizare.
Pentru informatii suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativa:
platforma on-line:activ.oradea.ro;
email:bugetareparticipativa@oradea.ro;
telefon: 0259.437.000 interior 248

