
Dorești să participi la dezvoltarea orașului 
Cimișlia?

Primăria orașului Cimișlia



Ce este Bugetul Inițiativelor Civice  

• Bugetul Inițiativelor Civice are drept scop sporirea gradului de implicare a 

cetățenilor Orașului Cimișlia în procesul democratic de deliberare și 

decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din 

bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol 

de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunității din 

care fac parte.



Etapele Bugetului Inițiativelor Civice 2020
I. Termenul limită de depunere a documentației de participare la concurs

22 mai 2021

II. Verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice și juridice de participare și selectarea proiectelor câștigătoare;

în decurs de 7 zile după etapa I

III. Comunicarea publică a rezultatelor selecției

în decurs de 2 zile după etapa II

IV. Lansarea procesului de votare

în decurs de 7 zile după etapa III

V. Publicarea listei proiectelor câștigătoare
în decurs de 2 zile după etapa IV

VI. Semnarea acordului de transferul contribuției GIL pe contul trezorerial al primăriei

14 zile după etapa V

VII. Implementarea proiectelor.

Până pe 30 noiembrie 2021



Cum particip?

1.Formez un grup de inițiativă 
format de cel puțin 3 

persoane cu vârsta de peste 
16 ani sau aplic cu ajutorul 

unui ONG;

Fac cunoștință cu 
Regulamentul cu privire  la 

mecanismul de  
implementare a programului ” 

INIȚIATIVELOR BUGETUL 
CIVICE” în orașul Cimișlia

Identific ideea de proiect 
care ne preocupă și 

problema pe care dorim să o 
rezolvăm;

Găsesc alte persoane 
interesate să participe la 

activitățile proiectului și care 
vă pot susține;

Completez formularul de 
solicitare a finanțării și 

pregătesc documentele 
stipulate în regulament

Depun aplicația până pe  22 
mai 2021

Atenție: Aplicațiile vor fi expediate în format electronic la adresa - proiecte@cimislia.md

http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-civice-2020
mailto:proiecte@cimislia.md


Aplicanții eligibili

• La acest program pot participa - grupurile de inițiativă și asociațiile obștești din 

orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Veche, Bogdanovca Nouă și Dimitrovca, care 

întrunesc următoarele condiții:

I. pentru grupurile de inițiativă (GIL) :

a. Au respectat obligațiile asumate pentru suportul acordat în apelurile anterioare organizate de Primăria or.

Cimișlia.

b. Dețin procesul verbal de constituire a grupului de inițiativă și de numire a liderului grupului de inițiativă;

c. Este format minim din 3 persoane cu vârsta de peste 18 ani.

II. Asociațiile obștești, inclusiv asociațiile de locatari pot participa dacă sunt înregistrate conform cadrului legal.



Conținutul dosarului de aplicare

1. Formularul de solicitare a finanțării

2. Procesul verbal al adunării grupului de inițiativă (sau extrasul din registrul de

stat al persoanelor juridice pentru Asociațiile Obștești)

3. Devizul de cheltuieli

4. Alte documente considerate relevante ( Fotografii, scheme, rezultatelor

activităților anterioare ale grupului de inițiativă)



Priorități de finanțare

Infrastructură stradală:

alei, trotuare , zone pietonale - proiectele vor 
prevedea reabilitarea porțiunilor de drum, 
ogrăzilor blocurilor de locuit multietajate, 
trotuarelor, aleilor, zonelor pietonale;

Amenajare și activități socio-culturale : 
proiectele vor prevedea dezvoltarea spațiilor 
de odihnă, zonelor de agrement, scuarurilor,  
terenurilor de joacă, fântânilor care se află în 
spațiul public. 



Bugetul alocat

• Pentru anul 2020, prin decizia Consiliului Orășenesc a alocat 1 milion de lei 

pentru susținerea a inițiativelor civice.

Prioritatea Bugetul total 

per prioritate

Valoarea minimă 

per proiect

Valoarea maximă 

per proiect

Rata de 

cofinanțare (% din 

suma alocată de 

Primăria orașului 

Cimișlia pentru 

proiect)

I. Infrastructură

stradală

700.000 50.000 200.000 15%

I. Amenajare și

activități socio-

culturale

300.000 5.000 25.000 15%



Tipuri de contribuția a aplicanților la proiect

Financiară (în bani)

În muncă (costul forței de muncă bazat pe documente 

confirmative)

• * Atenție - Contribuția financiară a aplicantului la proiect va fi colectată în termen de 

14 zile  din data publicării listei proiectelor câștigătoare și va fi transferată pe contul 

trezorerial al primăriei.



Important!!!

• * Atenție - În cazul în care proiectul prevede lucrări de construcție, este necesară 

prezentarea devizului de cheltuieli,

• *Aplicantul poate solicita elaborarea devizului de cheltuieli, printr-o cerere la 

Primăria orașului Cimișlia depusă până în data de 7 mai 2021. Primăria orașului 

Cimișlia va prezenta devizul solicitantului până în data de 17 mai 2021;



Pentru mai multe detalii și clarificarea neclarităților

Consultați regulamentul de participare:

http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-

/bugetul-initiativelor-civice-2020

Email: proiecte@cimislia.md

Tel. : 068785241

Web.: cimislia.md/

facebook.com/primaria.cimislia/

http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-civice-2020
mailto:proiecte@cimislia.md

