
SÂNPETRU PARTICIPĂ
COMUNA TA, DECIZIA TA!

Bugetarea participativă este un proces prin care ideile şi iniţiativele comunităţii  se manifestă şi se transformă în 
realitate. Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii comunităţii se implică direct în formularea 
deciziilor privind priorităţile de cheltuire a banilor din bugetul local.

Gândiți-vă la bugetul familiei dumneavoastră și la modul în care vă dobândiți și vă cheltuiți banii. Apoi imaginați-vă o 
familie de câteva mii de ori mai mare (comunitatea locală în care trăiți și munciți) care are de colectat și de cheltuit o sumă 
mai mare de bani (bugetul local).

Bugetarea participativă este un proces similar, care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii din comuna noastra, prin 
încurajarea cetăţenilor să se implice în definirea priorităţilor şi a obiectivelor de investiţii din bugetul local.

· Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea
· Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează
· Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în comuna mea
· Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale
· Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii
· Să particip activ la realizarea şi urmărirea proiectelor

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

LA CE ÎMI FOLOSEȘTE?

SEMNEAZĂ ȘI TU!

USR Sânpetru a lansat recent campania „Sânpetru participă !”, prin care 
propune Primăriei Municipiului Sânpetru implementarea Bugetului 
Participativ în Comuna Sânpetru.

Ajută-ne să strângem 1000 de semnături pentru a putea propune Consiliului Local Sânpetru proiectul de Buget Participativ. 

Comuna ta, decizia ta!

Atenție, pot semna doar cetățenii cu domiciliul sau reședința în Sânpetru.

SÂNPETRU PARTICIPĂ

· Iluminat public, alei, trotuare și zone pietonale, 
· Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației
· Spații verzi și locuri de joacă
· Amenajare spații publice (mobilier urban etc.)
· Educație

CE TIPURI DE PROIECTE SE POT REALIZA?


