CAMPANIE de IMPLICARE CETĂȚENEASCĂ

SUGESTII PENTRU CĂLAN 2021
Departamentele de specialitate ale Primăriei Călan elaborează în această perioadă
PROGRAMUL de Achiziții Publice a U.A.T. Călan pentru anul 2021, document care va fi supus
aprobării Consiliului Local Orășenesc, în luna decembrie 2020.
În spiritul unei deschideri și transparențe complete și în scopul asigurării participării
cetățenilor la deciziile administrative, locuitorii Călanului sunt invitați să depună la secretariatul
Primăriei Călan, în scris sau prin poșta electronică (preferabil) la adresa de email
primariacalan@yahoo.com , cu confirmare de primire, începând din 05.11.2020 și până în
20.11.2020 inclusiv, propuneri sau sugestii pentru proiecte de interes local, care ar putea fi
implementate începând cu 2021.
În urma analizării acestor propuneri de către Compartimentele de specialitate din cadrul Primărie
și în urma dezbaterii publice ce urmează a fi realizată, un număr reprezentativ de proiecte,
abordabile din punct de vedere tehnic și pentru care ar putea exista surse de finanțare, vor fi
selecţionate și propuse spre aprobare Consiliului Local Călan, pentru bugetare și implementare.

Campania se va desfăşura în perioada 05.11. - 20.11.2020.
Depunerea sugestiilor sau propunerilor de proiecte se va face în perioada 05.11. –
20.11.2018 , urmând ca până la 02.12.2020 să fie analizate de către departamentele de
specialitate ale Primăriei și supuse dezbaterii publice, dezbatere încheiată printr-un vot
electronic care va determina importanța acestor proiecte pentru comunitate.
Cei care participă la Campanie prin depunerea de propuneri sau sugestii, trebuie să fie persoane
fizice cu vârsta de minim 18 ani, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza U.A.T. Călan.
Fiecare cetăţean care dorește să participe la campanie poate formula, în scris, cu maximum
posibil de detalii, (tehnice, financiare, etc.) una sau mai multe propuneri sau sugestii de proiecte.
Depunerea la secretariatul Primăriei Călan, preferabil prin poșta electronică la adresa de email
primariacalan@yahoo.com se va face împreună cu toate datele de identificare ale celui care
propune proiectul: nume și prenume, adresă, telefon. Propunerile primite în intervalul specificat
vor fi făcute publice începând cu data de 04.12.2020 și supuse dezbaterii publice și votului
electronic până în data de 08.12.2020. Dezbaterea publică va fi organizată prin intermediul
paginii de Facebook a Primăriei Călan și prin aplicația CityHealth, votul electronic urmând să se
desfășoare prin intermediul acelorași aplicații, mecanismul urmând să fie detaliat în data de
04.12.2020 prin canalele specifice de comunicare ale Primăriei Călan (avizier, site web, pagina
Facebook, aplicație CityHealth). Propunerile vor fi disponibile pentru studiu și la sediul
Primăriei.
Propunerea sau sugestia de proiect depusă trebuie să poată fi asimilată unei arii de
investiţii aflate în competenţa U.A.T. Călan și să vizeze oricare dintre următoarele domenii:
- infrastructură (zone pietonale, scuaruri, alei, trotuare, aliniamente stradale, etc.);
- amenajare/reamenajare/reabilitare spaţii publice (zone urbane deschise, mobilier urban,
reconfigurări, iluminat public, spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă pentru copii, etc)
- mobilitate, accesibilitate, siguranţa circulaţiei, siguranță publică;
- infrastructură socială, cultură, sport și sănătate.
Proiectele selecționate vor fi aduse la cunoștința cetățenilor, prin canalele uzuale ale
administrației locale, împreună cu celelalte componente ale PROGRAMULUI de Achiziții
Publice ale U.A.T. Călan pentru anul 2021.

