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RAPORT privind 

audierea publică a proiectului bugetului Cantemir pentru anul 2021 

Anunțul de desfășurare a audierii 
 

• Anunțul privind anunțarea audierii a fost plasat pe 1 decembrie pe pagina de Facebook 
a partenerului local din localitate (pagina este administrată de secretarul coaliției 
locale) iar ulterior a fost distribuită pe pagina de Facebook a primăriei. 

• Primăria din Cantemir întâmpină greutăți la gestionarea paginii web (problema a fost 
menționată și la evaluarea lacunelor) în mod special la partea de publicare a noutăților 
și documentelor pentru consultare publică. Accesul limitat la administrarea paginii 
permite doar publicarea post-factum a deciziilor aprobate de către consiliu. 

• Audierea publică a fost organizată pe 7 decembrie la ora 14:00 într-un format mixt: 
doritorii au putut participa în formă fizică la sediul bibliotecii sau au putut să se 
conecteze online prin intermediul platformei ZOOM. 

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

• Secretarul coaliției locale a distribuit documentul în format video. Un format inovator 
și potrivit pentru rețelele de socializare. 

• În ultimii câțiva ani, primăria din Cantemir nu a organizat audieri publice asupra 
proiectului de buget cu participarea cetățenilor din localitate. Evenimentul din 7 
decembrie a fost o premieră. 

Audierea publică 
 

• Evenimentul a durat o oră și 30 de minute. 
• La eveniment au participat 18 persoane (prezenți fizic la audiere) și 6 persoane au fost 

conectate prin intermediul platformei ZOOM. 
• În cadrul audierii, primarul orașului a prezentat veniturile și cheltuielile, cotele taxelor 

locale și proiectele ce urmează să fie realizate în anul 2021. 
• Cele mai interesante întrebări din partea cetățenilor: 

o De ce se alocă atât de puțin pentru dezvoltarea drumurilor? (doar 4% din buget 
este destinat pentru drumuri și trotuare) 

o Grădinițele din localitate nu dispun de un muncitor care să remedieze 
problemele apărute (ex. un robinet stricat, curge acoperișul etc). Iar de cele mai 
multe ori, administrația grădinițelor solicită ajutorul părinților (fie material, fie 
reparația propriu-zisă). Părinții au dorit să știe în ce mod administrația planifică 
să rezolve această problemă. 

o Când și dacă centrul de tineret din Cantemir ar putea beneficia de un 
spațiu/clădire pentru desfășurarea activităților? 

o Cu ce fel de proiecte ar putea participa cetățenii în cadrul Bugetării 
Participative? 

• Secretarul coaliției locale a prezentat principalele constatări și propuneri recepționate 
de la cetățeni ca urmare a completării chestionarului în luna noiembrie. 
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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; 
- 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. 

- 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 în care se 
va dezbate și aproba bugetul); 

- elaborarea și publicarea unui raport narativ al audierii publice. 
- 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 
site-ul primăriei despre posibilitatea cetățenilor/societății civile de a veni cu sugestii 
adiționale, ca urmare a audierii publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


