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RAPORT privind 

audierea publică a proiectului bugetului Leova pentru anul 2021 

Anunțul de desfășurare a audierii 
 

• Anunțul privind anunțarea audierii a fost plasat pe 2 decembrie pe pagina de Facebook 
a primarului și distribuită în Grupul de comunicare cu Primăria Leova (grupul este 
format din 4000 de locuitori ai orașului). 

• Audierea publică a fost organizată tot pe dată de 2 decembrie la ora 17:30 în format 
online (transmisă live pe Facebook pe pagina grupului). 

• Bugetul de proiect, inclusiv toate anexele, au fost publicate pe pagina primăriei pe 2 
decembrie. Dar acest lucru nu a fost mediatizat. Prin urmare, doar cetățenii care au 
accesat rubrica Proiecte de decizii au putut să observe că acestea a fost publicate. 

• Deși proiectul de buget a fost publicat, anunțul despre audiere nu a inclus nici un 
document adițional care să faciliteze înțelegerea bugetului sau să descrie formatul și 
durata audierilor publice (ex. nu a fost publicată agenda evenimentului și nici un 
document bugetar: notă informativă, proiecția de buget, proiectul de buget pentru 
2021). 

• Conform spuselor primarului, audierea publică în Leova asupra bugetului a fost o 
premieră, în condițiile în care în anii precedenți aceasta nu a fost organizată. 

• Ședința consiliului în care se planifică aprobarea bugetului în prima lectură a fost 
stabilită pentru data de 9 decembrie. 

Audierea publică 
 

• Evenimentul a durat o oră și 30 de minute. 
• În cadrul audierii, primarul orașului a prezentat veniturile și cheltuielile, cotele taxelor 

locale. Cea mai mare parte a prezentării s-a axat pe proiectele de investiții care urmează 
să fie implementate în Leova (ex. continuarea amenajării cimitirului nou; extinderea 
iluminatului public, reparația drumurilor și trotuarelor și construcția rețelei de apă și 
canalizare). 

• În format online, au fost adresate 131 de comentarii/întrebări. O parte din ele erau de 
mulțumire și apreciere pentru munca depusă de primar sau pentru organizarea acestei 
dezbateri publice. Cele mai multe întrebări s-au referit la proiectele de infrastructură. 

• Primarul din Leova s-a referit expres la chestionarul elaborat în cadrul proiectului 
Bugetul Meu. A explicat cum bugetul pentru anul viitor va rezolva top 2 probleme 
identificate de către cetățeni: extinderea iluminatului stradal și reparația trotuarelor. 

• Evenimentul a fost difuzat live pe pagina grupului de Facebook. 
 
 

Post-audiere 
 

• Audierea publică a fost diseminată pe pagina primăriei. 
• În cadrul audierii, primarul a reiterat apelul către cetățeni pentru a veni adițional cu 

comentarii/sugestii până la ședința consiliului. Dar nu a fost publicat nici un anunț pe 
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site-ul primăriei despre posibilitatea cetățenilor/societății civile de a veni cu sugestii 
adiționale, ca urmare a audierii publice. 

 

Observații și Feedback. 

Pre-Eveniment: 

Creșterea vizibilității online: 
 

- publicarea proiectului de buget înainte de eveniment (recomandabil în format Excel). 
- crearea unui eveniment pe pagina de Facebook a primăriei/Grupului de comunicare cu 

cetățenii din Leova; 
- distribuirea invitației la eveniment pe grupurile relevante de Facebook; 
- crearea unei invitații video la ședința de audiere din partea primarului, cu explicarea 

importanței acestei audieri; 

Creșterea vizibilității offline: 
 

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

- crearea unui buletin informativ (newsletter) către locuitorii Leova, agenți economici, 
ONG-uri. 

- afișajul offline a posterelor în diverse locuri publice. 
 
În timpul evenimentului: 

 
- utilizarea unei prezentări (ex. Bugetul pentru Cetățeni) pentru a asigura și componenta 

vizuală; 
- identificarea unui moderator pentru audiere (audierea din Leova a fost condusă 

integral de către primar). 

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 în care se 
va dezbate și aproba bugetul); 

- elaborarea și publicarea unui raport narativ al audierii publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


