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        Ploiești, 8 septembrie 2021 

 

 
 
COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Primăria municipiului Ploiești informează cetățenii că s-a dat startul votului pentru proiectele de 

bugetare participativă ale municipiului Ploiești. 

 

Reamintim ploieștenilor că bugetarea participativă este un instrument de guvernare deschisă, 

transparent, ce stimulează democrația participativă și implicarea reală în comunitate. Astfel, 

cetățenii pot decide în mod direct cum se va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul 

de investiții. 

 

 
 

 

 

 

 



Valoarea bugetului: 

 

1. Valoarea bugetului propus în cadrul procesului de bugetare participativă este de 5% din valoarea 

bugetului secțiunii de dezvoltare din fonduri proprii pentru anul în curs. 

2. În cadrul proiectului de bugetare participativă vor fi selectate unul sau mai multe proiecte câștigătoare, 

care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești. 

3. Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate proiectele câștigătoare care 

vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pentru acel exercițiu bugetar. 

4. Dacă bugetul alocat nu va fi depășit de primele proiecte, vor fi selectate următoarele proiecte, în ordinea 

clasificării, cu condiția ca bugetul să nu fie depășit. 

 

Proiectele admise sunt: 

 

1.  ”Optimizare zonă de parcare autovehicule Zona Malu Roșu – Str. Sergent Erou Mateescu 

Gheorghe”. 

2.    “Siguranță! Fără entorse!” 

3.    Amenajare curte interioară a Colegiului Național “I.L. Caragiale”, Ploiești 

4.   “Youth Hub” – Spații pentru tinerii din Municipiul Ploiești. 

5.   Student Garden 

Selecția finală a proiectelor 

1. Selecția finală a proiectelor se va realiza în urma procesului de votare pe platforma online. 

2. La încheierea perioadei de votare, în termen de 5 zile, se întocmește lista cu proiectele câștigătoare, 

proiecte care vor fi incluse în proiectul de buget al Primăriei Municipiului Ploiești, în limita a 5% din 

valoarea bugetului local pentru anul în curs. 

 

Pe data de 30 septembrie se va publica pe site lista finală cu proiectele câștigătoare. 

Proiectele se pot vota doar online, pe platforma bugetării participative 

https://bugetareparticipativa.ploiesti.ro/ 

 

Cetățenii Municipiului Ploiești sunt invitați să voteze proiectul pe îl consideră necesar pentru oraș.  
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