
           

    

Invitație adresată consilierilor locali și județeni băcăuani pentru a susține proiectul 

„Laboratorul de Democrație” în competiția de înot Swimathon 2015 

 

Stimați consilieri locali și județeni băcăuani, 

 

În activitatea desfășurată în ultimii doi ani de zile în cadrul proiectului „Cetățeni Activi 

pentru Bacău” am constatat că există o barieră în comunicarea dintre dumneavoastră și 

cetățenii băcăuani. Acest lucru face ca modul în care deciziile publice sunt luate să nu fie 

întotdeauna în strânsă legătură cu dorințele celor pe care îi reprezentați, fapt care duce, în 

final, la scăderea încrederii pe care locuitorii orașului o au în cei care le reprezintă interesele.  

 

Pornind de la această idee, ne-am propus să venim în sprijinul dumneavoastră și al 

cetățenilor construind împreună un „Laborator al Democrației”, în municipiul Bacău. 

Acesta va reprezenta un spațiu în care, veți avea posibilitatea să acordați audiențe cetățenilor 

după un program prestabilit periodic, vom dezbate subiecte de interes local și ne vom 

preocupa de educarea civică a tinerilor.  

 

Așa cum probabil cunoașteți, articolul 50 din legea numărul 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali prevede atât faptul că aleșii locali sunt obligați să aducă la cunoștința 

cetățenilor actele administrative de interes local, cât și faptul că sunt obligați să organizeze, 

cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii și să acorde audiențe acestora.  

 

Cu toate acestea, la nivelul Consiliului Local și Județean Bacău nu există un program de 

audiențe al consilierilor și nici o raportare trimestrială a problemelor acestora. Astfel, ne-am 

propus să venim în sprijinul dumneavoastră cu acest proiect care vă va facilita întâlnirile cu 

locuitorii municipiului Bacău și vă va oferi o mai bună cunoaștere a problemelor cetățenilor 

pe care îi reprezentați, astfel încât deciziile pe care le veți lua să fie în concordanță cu 

așteptările acestora. 

 

Concret, reprezentanții politici din Consiliul Local și Județean Bacău sunt așteptați să susțină 

financiar inițiativa pentru a acoperi costurile logistice necesare spațiului în care se vor 

organiza audiențele dumneavoastră, precum și alte întâlniri, dezbateri pe teme cetățenești și 

ateliere de educație civică pentru tineri. 

Rezultatele așteptate ale demersului nostru sunt următoarele: 

- Amenajarea unui spațiu intitulat „Laboratorul de Democrație” dedicat dezbaterilor 

dintre cetățeni și aleșii locali; 

- Desfășurarea a 12 dezbateri pe teme cetățenești, pe parcursul a 12 luni; 

„Laboratorul de Democrație” va fi reprezentat în competiția de înot Swimathon 2015, organizată 

de Fundația Comunitară Bacău vineri, 20 noiembrie, începând cu ora 17:00, în incinta  

Bazinului de Înot Bacău. 



           

    

 

- Stabilirea unui orar zilnic de audiențe ale consilierilor locali băcăuani, în incinta 

Laboratorului de Democrație; 

- Desfășurarea a 12 sesiuni de democrație participativă cu grupuri de tineri din 

municipiul Bacău. 

Inițiativa va fi prezentă în cadrul platformei de colectare de fonduri Swimathon, 

dezvoltată de Fundația Comunitară Bacău. Evenimentul, desfășurat sub forma unei 

competiții de înot, va avea loc vineri, 20 noiembrie, începând cu ora 17:00. Inițiatorii 

„Laboratorului de Democrație” se așteaptă să colecteze de la donatori suma de aproximativ 

10.000 de lei necesară acoperirii costurilor cu logistica.  

 

Dacă sunteți interesați să susțineți acest demers fie material, fie implicându-vă în 

promovarea cauzei, puteți contacta managerul proiectului, Marian Dămoc, la numărul de 

telefon 0747 476 836 sau pe email la adresa mariandamoc@rymd.ro. Pentru mai multe 

detalii, puteți intra pe pagina inițiativei la acest link. 

 

Vă mulțumim și așteptăm cu încredere un răspuns din partea dumneavoastră! 

 

Echipa Cetățeni Activi pentru Bacău 
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