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RAPORT privind 

audierea publică a proiectului bugetului Cimișlia pentru anul 2021 

Anunțul de desfășurare a audierii 
 

• Primăria a colectat propuneri de la cetățeni pentru bugetul 2021, anunț făcut pe pagina 
facebook a primăriei pe 30 Octombrie 2020. 

• Anunțul privind anunțarea audierii a fost plasat pe 8 decembrie pe pagina de Facebook 
a primăriei Cimișlia și LDA Moldova (coaliția locală) sub forma unui eveniment. Anunțul 
a fost plasat și pe pagina web a primăriei, incluzând și documentele relevante. În cadrul 
anunțului au fost incluse mai multe contacte de email, telefon și adresa poștală pentru 
a trimite propuneri. 

• Anunțul despre audierea publică a fost publicat împreună cu Bugetul pentru Cetățeni 
elaborat în cadrul proiectului Bugetul Meu. 

• Documentul Bugetul pentru cetățeni nu a fost distribuit pe rețelele sociale. 
• În ultimii câțiva ani, primăria din Cimișlia nu a organizat audieri publice asupra 

proiectului de buget cu participarea cetățenilor din localitate. Evenimentul din 18 
Decembrie a fost o premieră. 

Audierea publică 
 

• Evenimentul a avut loc pe 18 Decembrie 2020 la ora 10:00 și a durat o oră și 50 de 
minute. 

• La eveniment au participat aproximativ 10 persoane fizic. Toți cei vizibili în video purtau 
mască. Oportunitatea de a participa online nu a fost. 

• Toate comentariile pe Facebook la videoul audienței au fost nemulțumiri despre 
calitatea sunetului, că nu se aude aproape deloc. 

• În cadrul audierii, primarul orașului a prezentat veniturile și cheltuielile, proiectele ce 
urmează a fi realizate, cotele taxelor locale și proiectele ce urmează să fie realizate în 
anul 2021. 

• Cele mai interesante puncte de discuție după prezentarea materialelor relevante 
proiectului de buget: 

o De ce opiniile referitor al buget nu a fost prezentat și în format offline, la care 
s-a argumentat că au fost totuși printate 1200 chestionare, distribuite în oraș. 

o Schimbarea taxelor de salubrizare pentru Bogdanovca. 
o Introducerea taxei de amenajarea teritoriului pentru agricultori, per hectar 
o E nevoie de introdus dinamica bugetului, comparând cu anii precedenți. 
o S-a discutat planificarea veniturilor din vânzarea serviciilor. 
o Relansarea grădiniței ”Andrieș”. 
o Finalizarea terenului sportiv. 
o Dezvoltarea turismului: definitivarea conceptului. 
o Reformarea liceului teoretic ”Al. Pușkin”. 
o Îmbunătățirea panourilor informative ale primăriei. 
o E nevoie de transmisiunea televizată a ședinței cu ajutorul televiziunii locale 

”Media TV”. 
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o Reparația veceurilor la grădinița ”Făt Frumos”, cea mai mare grădiniță 
 
Observații și Feedback 

Pre-Eveniment: 

Creșterea vizibilității online: 
 

- crearea unei invitații video la ședința de audiere din partea primarului, cu explicarea 
importanței acestei audieri; 

- publicarea bugetului pentru cetățeni elaborat în cadrul proiectului ”Bugetul Meu” pe 
paginile de Facebook, recomandabil în format foto sau video. 

Creșterea vizibilității offline: 
 

- invitații pe email și/sau fizice către grupurile relevante: agenții economici, asociațiile de 
locatari, etc. 

- afișajul offline a posterelor în diverse locuri publice. 
 
După eveniment: 

 
- menținerea unui dialog cu participanții (și în general cetățenii) cu privire la următorii 

pași în procesul de definitivare și aprobare a bugetului (ex. invitații la ședința consiliului 
orășenesc în care se va dezbate și aproba bugetul); 

- elaborarea și publicarea unui raport narativ al audierii publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


