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Singurele resurse aflate la discreție, de care o societate poate dispune sunt 
legile după care se guvernează. Spre deosebire de resursele naturale sau 
cele umane, legile sunt creația directă a societății, deci se pot furniza relativ 
rapid, în cantități nelimitate. Cele de calitate, sunt însă mai greu de produs și 
respectat.

Cadrul actual în care administrația locală din Tîrgu Mureș funcționează, 
presupune existența unor normative naționale deficitare, care lasă loc de 
interpretări sau chiar scapă din vedere probleme importante. Celălalt taler, 
care echilibrează balanța, este ratificarea de către România a unor tratate 
internaționale care, cel puțin în prezent, garantează funcționarea în România 
a Statului de drept.

În acest mediu provocator, există încă speranța că aplicarea corectă a tuturor 
legilor, începând de la normativele internaționale ratificate de România, până 
la cea mai recentă dispoziție de primar, poate duce la îmbunătățirea celor 
existente. În speță, ne interesează în special îmbunătățirea actelor normative 
produse de autoritățile locale   Primăria și Consiliul Local Tîrgu Mureș, o singură 
entitate juridică, însă cu atribuții atât legislative, cât și executive.

Premise



● Îmbunătățirea cadrului legislativ local în vigoare la Tîrgu Mureș.

● Monitorizarea tuturor actelor normative produse de autoritatea locală, în 
stadiul de proiect.
● Analiza și amendarea, acolo unde este cazul, a proiectelor de acte normative 
înainte de adoptarea lor, urmare a unor evaluări făcute prin drept comparat, 
independente de autoritatea locală.
● Elaborarea de analize a normativelor locale în vigoare și adoptarea de 
sugestii sau propuneri concrete de îmbunătățire, bazate pe opinii profesionale 
pertinente, independente de autoritatea locală.
● Încurajarea cetățenilor să se implice în procesul de luare a deciziilor la 
nivelul municipalității.
● Oferirea de know how de specialitate la elaborarea planurilor de dezvoltare 
pe termen lung ale localității (PUG sau strategii pe domenii de activitate)
● Informarea, educarea și consilierea actorilor din societatea civilă (atât 
persoane fizice, cât și juridice) în materia drepturilor și libertăților cetățenești.

Scopul și obiectivele proiectului



Biroul va fi constituit din consilieri juridici deja angajați în cadrul Primăriei, ca 
aparat executiv de specialitate al biroului și un corp decizional format exclusiv 
din reprezentanți ai organizațiilor non guvernamentale active la Tîrgu Mureș.

Constituire



Corpul de consilieri juridici:
● Asigură transparența decizională și accesul la informațiile legate de toate proiectele de 
acte normative în lucru în Primărie.
● Trimite informări electronice zilnice membrilor corpului decizional legate de activitatea 
Primăriei (proiecte de acte normative supuse dezbaterilor), precum și legate de noutățile 
legislative apărute la nivel național.
● Pentru dezideratul de mai sus, va oferi inițial asistență juridică la implementarea update
ului la sistemului informativ existent, în vederea digitalizării tuturor documentelor aflate 
în circuitul Primăriei care pot fi digitalizate potrivit legislației românești cu o soluție de 
document management system și una de arhivare electronică în condiții legale.
● Oferă asistență juridică pentru realizarea unei platforme online pentru dezbateri publice 
și propuneri de proiecte venite de la cetățeni ai orașului. Aceeași platformă trebuie să 
asigure o soluție user friendly pentru petiționare.
● Oferă asistența juridică necesară elaborării avizelor consultative pentru proiectele de 
acte normative aflate în procedură de adoptare de către Primărie.
● Oferă asistență juridică la elaborarea propunerilor de îmbunătățire a actelor normative 
existente.
● Oferă consiliere juridică cetățenilor în orice domeniu legat de aplicarea legilor în raport cu 
activitatea Primăriei prin relaționare directă cu cetățenii, prin răspuns la petițiile înregistrate 
la registratură sau online.

Mod de funcționare



Corpul decizional:

● Este format din totalitatea reprezentanților ONG urilor care au activitate la 
Tîrgu Mureș și care își manifestă interesul de a participa la activitatea BID.
● Acesta se întâlnește lunar sau ori de câte ori e nevoie.
● Ședințele pentru adoptarea deciziilor sunt legal constituite cu condiția ca 
toți membri
interesați care și au manifestat interesul de a se înscrie în acest corp au fost
convocați din timp.
● Ședințele sunt publice, oricine poate participa la discuții, indiferent de 
natura
subiectelor dezbătute și orice cetățean al orașului are drept de a prezenta o 
poziție față de orice subiect dezbătut, cu respectarea unor timpi rezonabili de 
expunere. Nu există excepții de la regulă.
● Deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.
● Prin dezbateri libere urmate de vot, corpul format din reprezentanți ai 
ONG urilor dă
forma finală tuturor avizelor sau documentelor emise de BID.
● Prin atragerea de finanțări prin concursuri de proiecte organizate de Primărie 
sau alt finanțator extern, derulează activități, proiecte sau programe de 
informare, educare și consiliere a actorilor din societatea civilă (atât persoane 
fizice, cât și juridice) în materia drepturilor și libertăților cetățenești.



● Ședințele BID se transmit online printr o soluție de 
livestream.

● Toate actele emise de BID și stenogramele ședințelor 
sunt publicate în cel mai scurt
timp online prin grija unui departament de secretariat 
unic al Primăriei.

● BID emite rapoarte trimestriale privind activitatea 
curentă detaliată, inclusiv cea
financiară, prin grija departamentului de secretariat unic 
al Primăriei, cu asistența corpului juridic al BID.

Alte mențiuni legate de
activitatea BID:



Finanțarea corpului de consilieri juridici se asigură exclusiv 
din fondurile bugetului local, în timp ce corpul decizional 
funcționează pe bază de voluntariat neremunerat sau, 
în cazul unor activități mai complexe, prin atragerea 
de finanțări externe nerambursabile. Este permisă 
finanțarea de către Primărie a acestui corp, exclusiv prin 
confinanțarea unor proiecte câștigate de către BID în urma 
aplicării cu succes la sesiuni de finanțări nerambursabile.

Finanțarea activității


