
Raport privind Propunerile pentru Bugetare Participativă, Florești 2021 

 

* Conform Regulamentului de bugetare participativă, ca un proiect sa fie declarat câştigator 

trebuie să ȋntrunească minim 100 de voturi. 

 

 

 

1. Etape ale procesului de Bugetare Participativa Floresti - 2021 

Depunerea proiectelor - 01 martie – 01 aprilie 2021 

Analiza proiectelor – 02 aprilie – 15 aprilie 2021 

Votarea proiectelor – 16 aprilie – 30 aprilie 2021 

Implementare proiectelor castigatoare – anul 2021 

 

2. Proiecte depuse 

In perioada 01 martie – 01 aprilie 2021, a fost depus un numar de 16 proiecte pe platforma 

online de bugetare participativa. Iata mai jos lista cu proiectele depuse: 

Nr. Crt Denumite proiect 

1 Locuri de joacă pentru câini în comuna Florești 

2 Amenajarea de parcuri pentru caini 

3 Drum de legatură Stejarului – Tăuți 

4 Tea Community – un proiect educativ pentru o comunitate sănătoasă 

5 Parc pista alergare/Circuit training 

6 
Amenajare parc multifunctional: loc de joaca pentru copii, pista de biciclete, role si 
skateboard, mobilier urban si zona culturala. 

7 DEȘEURILE CA RESURSĂ , EFECTELE UNUI MANAGEMENT EFICIENT! 

8 Ludoteca Luna de Sus 

9 Parcuri comunitare de proximitate 

10 Skate Pool 

11 Supraluminare treceri de pietoni nesemaforizate 

12 Studiu de fezabilitate pentru construirea unui spital al comunei Florești  

13 Zona recreere pentru familii cu copii 

14 Curatam, Plantam, Reutilizam, Reciclam ! 

15 Pasaelă pietonală 

16 Amenajare drum de acces intre Str Subcetate si Parc Poligon 

 

3. Proiecte aprobate spre votare 

DEȘEURILE CA RESURSĂ , EFECTELE UNUI MANAGEMENT EFICIENT! 

Locuri de joacă pentru câini în comuna Florești 

Supraluminare treceri de pietoni nesemaforizate 



Skate Pool 

Curatam, Plantam, Reutilizam, Reciclam ! 

Ludoteca Luna de Sus 

Tea Community – un proiect educativ pentru o comunitate sănătoasă 

 

Obs: * Comisia tehnica de evaluare a proiectelor din cadrul bugetarii participative a hotarat ca 

proiectele Amenajarea de parcuri pentru caini (initiator Melinda Tolnai) - Eligibil si Locuri de 

joaca penrtu caini in comuna Floresti (initiator Iulia Ungureanu) - Eligibil, avand acelasi obiect si 

acordul deponentilor sa fie unificate si sa se supuna la vot sub aceasta forma. Valoarea 

proiectului va fi de 35.000 euro. 

 

4. Situatie voturi  

Pentru a inlatura tentativele de fraudare a votului, utilizatorii care si-au exercitat dreptul de vot, 

au fost supusi procesului de validare a contului. In acest sens administratorii platformei au trimis 

mesaje pentru confirmarea identitatii si a votului, atat pe numarul de telefon cat si pe adresa de 

email cu care fiecare dintre utilizatori s-a inregistrat in platforma. Confirmarea votului a fost 

realizata prin introducerea codului unic primit prin SMS iar un numar de telefon putea fi folosit 

doar o data. 

Denumire Proiect 
Voturi 
totale 

Voturi 
Confirmate 

DEȘEURILE CA RESURSĂ , EFECTELE UNUI 
MANAGEMENT EFICIENT! 

152 93 

Locuri de joacă pentru câini în comuna Florești 145 74 

Supraluminare treceri de pietoni nesemaforizate 137 72 

Skate Pool 191 41 

Curatam, Plantam, Reutilizam, Reciclam ! 37 23 

Ludoteca Luna de Sus 30 9 

Tea Community – un proiect educativ pentru o comunitate 
sănătoasă 

13 6 

TOTAL 705 318 

 

5. Clasament in urma votului 

Loc Denumire Proiect 

1 DEȘEURILE CA RESURSĂ , EFECTELE UNUI MANAGEMENT EFICIENT! 

2 Locuri de joacă pentru câini în comuna Florești 

3 Supraluminare treceri de pietoni nesemaforizate 

4 Skate Pool 

5 Curatam, Plantam, Reutilizam, Reciclam ! 

6 Ludoteca Luna de Sus 

7 Tea Community – un proiect educativ pentru o comunitate sănătoasă 

 



Conform Regulamentului de bugetare participativă stabilit prin HCL nr. 14 din 27 ianuarie 2021, 

ca un proiect sa fie declarat câştigator trebuie să ȋntrunească minim 100 de voturi. Comisia de 

analiză a proiectelor nu a putut declara un proiect câştigător deoarece nu s-a ȋntrunit numărul 

de voturi minim necesare.  

 


