
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 136/2021 
 privind aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local  nr.15/2020 privind aprobarea 

unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului 
Târgu Secuiesc 

  
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
             Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului consilier local Dr. 
Szilveszter Szabolcs privind aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local  nr.15/2020 privind 
aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc,  
              Ținând cont de Carta Europeană a Autonomiei Locale, transpusă în legislația românească 
prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, în preambulul căreia este specificat că „dreptul cetățenilor de a participa la 
rezolvarea treburilor publice face parte din principiile democratice comune tuturor statelor membre ale 
Consiliului Europei” și că „la nivel local, acest drept poate fi exercitat în modul cel mai direct”; 
           Având în vedere Protocolul Adițional la Carta Europeană a Autonomiei Locale care prin 
articolul 1 stabilește că statele membre vor asigura tuturor celor din jurisdicția lor dreptul de a participa 
la treburile autorităților locale denotă și ideea capacității de a determina sau influența exercitarea 
puterilor și responsabilităților publice; 
            Ținând cont de Recomandarea 19 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei care 
subliniază faptul că participarea cetățenilor este esențială ideii de democrație, iar dialogul cu aceștia și 
reprezentanții lor aleși este esențială pentru existența democrației locale, întrucât consolidează 
legitimitatea instituțiilor locale și a acțiunilor întreprinse de către acestea; 
 În temeiul prevederilor art.8, art. 129 alin.(1) , art.129 alin.(14) , art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) 
lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  
  

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
           Art. 1. – Se aprobă modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local  nr.15/2020 privind 
aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc, după cum urmează:  
       “ Art. 3 – Se aprobă valoarea anuală pentru apelul de proiecte din bugetul local în cuantum 
de 100.000 de lei , sumă  care  va fi alocată în bugetul anului implementării proiectelor”. 
        Art.2. - Se aprobă modificarea Art. 7.1  al Regulamentului privind desfășurarea procesului de 
bugetare participativă la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc, anexă la Hotărârea Consiliului Local  
nr.15/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la 
nivelul municipiului Târgu Secuiesc și va avea următorul conținut:   
        ” Art.7.1. -Valoarea anuală pentru apelul de proiecte din bugetul local este de 100.000 de lei 
și va fi alocată în bugetul anului implementării proiectelor. Valoarea maximă al unui proiect finanțat 
din bugetul local nu poate depăși 50.000 de lei.” 
         Art.3 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinază Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

     Târgu Secuiesc, la 20 octombrie 2021 
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