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                                                                                                           PROIECT                                                                          
  

DECIZIE nr. 1 / 2  
 

din  28  martie   2019                                                                                  s. Grozești 
 

’’ Cu privire la executarea deciziilor consiliului  local, 

           adoptate  în  anul  2018. ’’ 

 

Analizînd  Nota informativă prezentată de către primarul Crîșmaru  Silvia  , în 

conformitate cu art.29 (p.1,  lit.a), art. 30 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  

administraţia publică locală și în temeiul avizului comisiei pentru  economie și buget,   

Consiliul sătesc  Grozești, 

DECIDE: 

1.Se ia act de nota informativă prezentată  de către  primarul s. Grozești  Crîșmaru  Silvia 

      privind executarea deciziilor consiliului local,  adoptate  în  anul  2018. / Anexa nr. 1 / 

      2.  Se pune în sarcina primarului  Crîșmaru  Silvia de a duce controlul privind  executarea  

           integrală  a  următoarelor decizii:  

- nr. 8 / 2 din 08.12.2017 ,,Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale  

                                                         pentru     perioada anului  2018. ” ,            

             completată  prin   Decizia nr. 1 / 14  din 30.03.2018 . 

- nr. 8 / 3 din 08.12.2017 ,, Cu privire la  stabilirea  taxelor concrete  ale impozitului   

                                                        funciar şi  pe   bunurile imobiliare   pentru  anul  2018. ” 

      3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului Crîșmaru  Silvia. 

 

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia 

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

 

mailto:Primaria.Grozesti@gmail.com
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Coat_of_arms_of_Moldova.svg


  Anexa 

la decizia nr. 1 / 11  

din 28.03.2019 

 

Notă informativă 

la  Proiectul de decizie  nr.1 / 2  din 28.03.19  “  Cu privire la executarea deciziilor  

                                                                       consiliului  local ,  adoptate  în  anul  2018. ’’ 

   

1. Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este promovat de către  primarul  s.  Grozești Crîșmaru  Silvia întru 

realizarea obligației ce-i revine primarului prin art.29 (p.1,  lit.a), art. 30 a Legii 

nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică locală . 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie  

Conform art.29 (p.1,  lit.a), art. 30 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia 

publică locală , primarului  asigură executarea deciziilor consiliului local și prezintă, la cererea 

consiliului local, informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliu. 

Astfel ,  scopul proiectului  Deciziei este de a informa,  prin prisma respectării cadrului 

normativ, analitic, despre rezultatul executării deciziilor , aprobate de Consiliul local  

în anul 2018. 

Drept obiective stabilite la elaborarea proiectului de decizie sunt asigurarea 

transparenței activității APL , evidenţierea rezultatelor şi finalităţilor urmărite și 

descrierea impactului și efectelor deciziilor aprobate. 

 

2. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 

 Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative  ale APL Grozești 

 ( Strategia de dezvoltare a localității,) și legislative actuale și este elaborat în 

vederea implementării  Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în 

procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.  

 

3. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  

Proiectul presupune evaluarea gradului de executarea a deciziilor  pe parcursul anului 2018 

rezultat a  celor  4  ședințe ordinare şi una extraordinară desfăşurate, în cadrul cărora s-au 

examinat , votat şi aprobat 48 de decizii cu impact local şi regional. 

 

Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 

reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.  

Implementarea prezentului  proiect nu necesită alocarea de surse financiare.  

Dimpotrivă, presupune monitorizarea unor Decizii, menite să asigure colectarea 

integrală de taxe ,întru suplimentarea Bugetului local. 

 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 



 Proiectul de decizie a fost elaborat în Conform art.29 (p.1,  lit.a), art. 30 a Legii 

nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică locală, Legea nr. 100 din 

22.12.2017 cu privire la actele normative și nu presupune modificarea sau 

abrogarea de acte normative , aprobate de Consiliul local Grozești . 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul cu toate 

anexele și explicațiile de rigoare au fost plasate pe pagina  WEB : grozesti.sat.md  

 Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 

Consiliului  local pentru  examinare și adoptare în ședință.  

8.Constatările expertizei  anticorupție  

 Proiectul  de  decizie este unul de interes public și   nu prezintă elemente de corupție . 

9. Constatările expertizei  juridice  

 Proiectul de decizie corespunde normelor legale: 

➢ art.29 (p.1,  lit.a), art. 30 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia 

publică locală ”, 

➢ Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative 

➢ Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional 

➢ S-au respectat normele de tehnică legislativă obligatorii la elaborarea actelor 

normative. 

 

 

Primar                         Crîșmaru  Silvia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 

la Decizia nr. 1 / 2 

din  28.03.2018 
 

RAPORT  

 “Cu privire la executarea deciziilor şedinţelor consilui local “ 

 

În conformitate cu art.29, p.1,lit a) a Legii 436-XVI din 28.12.2006, primarul prezintă ,  la 

cererea consiliului local,  informaţii privind executarea  deciziilor  adoptate . 

Astfel ,  scopul proiectului  Deciziei este de a informa,  prin prisma respectării cadrului 

legal, normative și  analitic, despre rezultatul executării deciziilor , aprobate de 

Consiliul local în anul 2018. 

Drept obiective stabilite la elaborarea proiectului de decizie sunt asigurarea 

transparenței activității APL , evidenţierea rezultatelor şi finalităţilor urmărite și 

descrierea impactului și efectelor deciziilor aprobate. 

 Pe parcursul anului 2018 au fost desfăşurate  4  ședințe ordinare şi una extraordinară, în 

cadrul cărora s-au examinat , votat şi aprobat 48 de decizii cu impact local şi regional. 

Şedinţa nr. 1 din  30 martie 2018 :   

1 / 1 Cu privire la executarea deciziilor consiliului  local adoptate în anul  2017. 

- Au fost stabilite şi puse în puse în aplicare taxele locale pentru perioada anului 

2017, s-au stabilit taxe concrete ale impozitului finciar şi pe bunuri imobiliare 

pentru a. 2017 ; 

1 / 2 Cu privire la implementarea Planului  de dezvoltare  social - economică  a  satului  

         Grozești    în anul   2017. 

-  Implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică şi planul de acţiuni 

pentru anul 2018 a fost supus discuţiei în cadrul Adunării cetăţenilor din februarie 

2018 .     

 

1 / 3  Cu privire la executarea Bugetului  local pe 12  luni ale  anului  2017. 

- Au fost întreprinse măsuri de colectare a veniturilor proprii aprobate în bugetul 

local pentru 2017,  

1 / 4 Cu privire la repartizarea soldului    disponibil  la 01.01.2018 . 

- A fost repartizat soldul de 167 000 lei pentru  procurarea combustibilului la 

primarie, cărţi la bibliotecă, reparatie curenta la casa de cultură, procurarea 

jaluzelelor, achitarea serviciului topo-geodezice pentru gazificarea satului, s-a 



majorat puterea electrica la Primărie, au fost repartizate pachete alimentare 

persoanelor solitare in ajun de Paşte. 

                                       

1 / 5 Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor instituţiilor bugetare pentru   2017. 

- Au fost aprobate listele de inventariere şi se duce evidenţa bunurilor instituţiilor 

bugetare din s. Grozeşti. 

1 / 6. Cu privire  la alocarea surselor financiare  din Fondul  de    Rezervă –    2018  al   

       Primăriei Grozeşti .  

-  26 de personae au primit câte 200 lei drept ajutor financiar unic pentru participare 

la conflictul din Afganistan, patricipanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la 

cernobîl, participanţi la conflictul din Transnistria, veteranului celui de-al doilea 

război mondial.  

1 / 7 Cu privire  la premiere.  

-  Coordonat cu Direcţia Finanţe Nisporeni au fost premiaţi primarul şi funcţionarii 

publici ai Primăriei  pentru veniturile obţinute suplimentar la cele aprobate pentru 

anul bugetar 2017.    

1 / 8  Cu privire la modificarea și completarea  Regulamentului Consiliului local  pentru 

        protecţia drepturilor copilului .  

- S-a modificat componenţa nominal a Consiliului din motivul încetării raporturilor 

de serviciu din funcţia deţinută cu unii membri.și a plecării din teritoriu.  

1 / 9 Cu privire la aprobarea Planului  General a publicităţii exterioare în satul Grozești       

și    a  Regulamentului cu privire la publicitătea exterioară şi informaţia vizuală în satul  

        Grozești, raionul Nisporeni.  

- Conform planului au fost instalate standuri pentru publicitatea exterioara 

1 / 10 Cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar” la situaţia din 01.01.2018. 

-  Faţă de a.2017, care cuprinde total terenuri 2 394,8 ha, modificându-se doar 

suprafaţa terenurilor fondului silvic cu plus 14,53 ha, suprafaţa care vine din 

terenurile fondului de rezervă. 

  1 / 11. Cu privire  la   conferirea Titlului de   Cetățean de Onoare al  satului Grozești,  

              raionul Nisporeni  dlui  Plahotniuc  Vladimir .  

- Titlul i-a fost înmânat titularului în luna decembrie 2018.    

1 / 12. Cu privire  la   conferirea Titlului de   Cetățean de Onoare al  satului Grozești,  

            raionul  Nisporeni   dlui  Botnari  Constantin.  

           - Titlul i-a fost înmânat titularului înluna decembrie 2018.  



1 / 13. Cu privire aprobarea  Planului  de activitate a Consiliului local  în  trimestrul  

           II -2018. 

- Toate chestiunile planificate au fost examinate în ședința consiliului. 

 1 / 14 Cu privire la completarea Deciziei nr. 8/2 din 08.12.2017  “ Cu privire la 

aprobarea 

            taxelor locale în s. Grozeşti pentru a. 2018 ”.  

- Taxa pentru dispozitivele publicitare nu a fost încasată în anul 2018. Serviciul 

Fiscal Nisporeni a fost informat, am cerut intervenţia Serviciului pentru 

identificarea persoanelor care au instalat publicitatea, ni s-a asigurat sprijinul, dar 

pînă la moment nu au fost identificaţi subiecţii pentru a fi impuşi să execute 

această decizie. 

 

Şedinţa nr.2 din16 mai 2018:  

2 / 1. Cu privire la situația demografică în s. Grozești.  

- Consiliul Raional Nisporeni şi medicul-şef al IMSP C. S. Grozeşti, au căutat 

soluţii de angajare a unui medic de familie, s-a lucrat şi asupra asigurării populaţiei 

la serviciile medicale de familie, optându-se pentru şedinţe cu beneficiarii, 

chestionare întru cunoaşterea situaţiei reale de către grupul de lucru format prin 

Dispoziţia Preşedintelui Raionului. 

2 / 2. Cu privire la rectificarea bugetului Primariei satului Grozesti pentru anul 2018. 

-   La partea de venituri şi cheltuieli dela suma de 2 766,4 mii lei, substituindu-se cu 

suma de 4 297,0 mii lei, având în vedere contractual cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării regionale şi Mediului în sumă de 1530605,00 lei pentru extinderea 

apeductului. 

2 / 3. Cu privire la alocarea surselor financiare din Fondul  de Rezervă  – 2018  

         al   Primăriei    Grozeşti .  

- Au fost susţinuţi trei elevi-absolventi ai IPLT Prometeu, Grozeşti prin acordarea 

premiului unic a cite 500 lei pentru performanţe obţinute.  

2 / 4.Cu privire la repartizarea soldului  disponibil  la 01.01.2018 .  

- S-au alocat surse pentru procurarea combustibilului, achitarea energiei electrice, 

procurarea matrialelor de constructie pentru Casa de cultura, achitarea contributiei 

locale pentru constructia apeductului în etapa a II-a, de  extindere a traseului cu 6 

km. 



2 / 5. Cu privire la modificarea Titlului de Autentificare a Dreptului Detinatorului de   

          Teren .  

- A fost modificat Titlul proprietarei din Budu Nina în Budu  Irina. 

2 / 6. Cu privire la examinarea demersului primarului Crîșmaru  Silvia de formare a  

          Bunurilor imobil prin separare .   

-  Au fost efectuate lucrări cadastrale de formare prin separare din terenul 

proprietate publică de domeniul public în 4  terenuri proprietate publica de 

domeniu public şi privat a APL Grozeşti , destinaţia construcţii la Stația de Tratate 

a Apei Potabile.     

2 / 7. Cu privire  la   conferirea Titlului de   Cetățean de Onoare al  satului Grozești,  

          raionul  Nisporeni   dlui   Dobzeu Mina .  

- Titlul a fost transmis titularului în luna mai, 2018. 

2 / 8. Cu privire la aprobarea Planului de activitate  a Consiliului local  în   trimestrul  

          III – 2018 . 

-      Toate chestiunile planificate au fost examinate în ședința consiliului. 

 

Şedinţa nr. 3 din 02.07.2018 : 

3 / 1 Cu privire la corelarea Bugetului s. Grozeşti  pentru anul 2018.  

-  S-a corelat bugetul satului Grozeşti cu plus 514,2 mii lei  în urma rectificarii 

Bugetului de Stat pentru a. 2018, sursele fiind folosite preponderent lucrarilor de 

electricitate . 

Şedinţa nr. 4 din 15.10.2018 

4 / 1 Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al satului Grozeşti pentru  

         activitate în perioada toamnă- iarnă   2018 – 2019 . 

- Au fost întreprinse măsuri , conform planului aprobat, de asigurare optimă  a 

complexului socio-economic al satului Grozeşti, în limita bugetului disponibil, 

pentru perioada toamnă-iarnă 2018-2019. S-au întreprins măsuri în scopul 

asigurării instituţiilor cu combustibil pentru perioada rece.  

4 / 2 Cu  privire la aprobarea Strategiei  pentru tineret  2018 – 2022.  

- Strategia aprobată se implementează. Periodic se actualizează.  

4 / 3  Cu privire  la alocarea surselor financiare   din Fondul  de  Rezervă  –   2018   al  

          Primăriei  Grozeşti . 

- Au fost transmise 5 mii lei familiei Margineanu.  



3 / 4 Cu privire la modificarea şi completarea  Deciziei nr. 1 / 4  din 06.02.2009 „ Cu 

privire  

        la aprobarea listei străzilor , atribuirea adreselor, aprobarea Planului de adrese  şi  

        segmentelor de stradă în localitatea Grozești, raionul  Nisporeni . 

- Se ţine evidenţa denumirii arterelor de circulaţie şi a numerelor de adrese prin 

crearea unui Registru. A fost expediată decizia Agenţiei Servicii Publice. 

4 / 5 Cu privire la formarea bunului imobil . 

- A fost creată comisia expertiză pentru expertizarea bunului imobil ce s-a propus 

pentru expertizare. S-a prezentat pentru aprobare Consiliului local în şedinţă 

4 / 6.Cu privire la aprobarea Condițiilor de acces a SA „ MOLDTELECOM” pe  

          proprietatea publică,  aflată în administrarea (gestiunea)  Primăriei  Grozești ,  

         r-nul Nisporeni . 

- Nu au fost aprobate condiţiile de acces  pe proprietatea publică a SA Moldtelecom, 

deci contractul nu a fost semnat. Decizia a fost prezentată Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în ComunicaţiiElectronice şi tehnologii Informaţionale. 

4 / 7 Cu privire la rectificarea bugetului Primariei satului Grozesti pentru anul  2018. 

- A fost rectificat bugetul Primăriei grozeşti cu 8,8 mii lei, pentru remunerarea 

muncii angajaţilor la grădiniţă. 

4 / 8 Cu  privire  la modificarea și completarea Decizie nr. nr. 3 / 4 din 22.04.16   

         Regulamentul privind plata ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor 

la         salariu  şi a altor plăţi suplimentare persoanelor care deţin funcţii de demnitate  

         publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică 

din         cadrul  primăriei Grozești. 

- Se emit lunar dispoziţii de plată pentru stimulare, conform Regulamentului 

aprobat. 

4 / 9 Cu privire la activitatea  Primăriei  și  Postului  de Poliţie  Grozești  în   vederea  

      asigurării respectării ordinii de  drept în teritoriul subordonat.  

- Decizia a fost remisă Inspectoratului de Poliţie Nisporeni. 

4 / 10  Cu privire la aprobarea Planului  de activitate a Consiliului  local  în Trimestrul 

          IV  -2018 . 

- Toate chestiunile planificate au fost examinate în ședința consiliului. 

4 / 11  Cu privire la donaţie.  



- A fost semnat Contract de donaţie cu Fundaţia lui Vlad Plahotniuc EDELWEISS, 

drept răspuns al demersului nr.72 din 13 septembrie 2018, care prevede alocarea 

cu drept de proprietate  publică, în scopul extinderii terenului de joacă, a 0,2347 ha 

tren aflat în proprietate privată. 

 

Şedinţa nr.5  din 07.12.2018 : 

5 / 1 Cu privire la aprobarea  Bugetului satului  Grozeşti pentru a.2019 în prima lectură. 

- S-a aprobat bugetul s. Grozeşti pentru a. 2019 în prima lectură la capitolul venituri 

şi cheltuieli în suma de 2978,4 mii lei. 

5 / 2 Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru a. 2019. 

- Pentru punere înaplicare au fost aprobate taxele locale şi cotele lor, astfel încît, 

subiecţii impunerii conform calculelor prevăzute de lege , precum şi prezentarea 

dărilor de seamă, Titlul VII al Codului Fiscal îşi vor onora obligaţiunile la timp. 

5 / 3 Cu privire la stabilirea taxelor concrete ale impozitului funciar şi pe bunurile  

        imobiliare pentru a.2019. 

-  Au fost aprobate pentru punere în aplicare taxele concrete ale impozitului funciar 

şi impozitul pe bunurile imobiliare. 

4 / 4 Cu privire la modificarea  Bugetului satului Grozesti  pentru anul  2018 , aprobat  

         prin  Decizia   nr. 8 / 7 din  08 .12.  2017.    

-   A fost  modificat   Bugetul  satului   Grozesti  pentru  anul 2018  cu  minus 30 

mii lei din motivul neîncasării surselor financiare de la prestarea serviciilor cu 

plata  la grădinița de copii  în suma a  30 mii lei pe motivul suspendării activității 

instituției preșcolare pe perioada reparației capitale a imobilului din vara 2018. 

5 / 5 Cu pivire la aprobarea “ Cadastrului Funciar ” ,  conform situaţiei la 01.01.2019. 

-  A fost aprobat suprafeţele dupăcategoria de terenuri cu o supr. totală de 2394,80 

ha. 

5 / 6 Cu privire la identificarea şi selectarea sectoarelor de drum local, care urmează a fi  

        incluse în Programul Guvernamental “Drumuri Bune 2 pentru Moldova”. 

- A fost selectat sectorul de drum  conform secţiunii Transversale tipice- profil 

transversal Tip V pe str. Dacia, Libertăţii, Dimitrie Cantemir. Decizia a fost 

trimisă pentru evidenţă Secţiei Construcţii şi amenajare a teritoriului pentru a fi 

inclusa in Programul guvernamental Drumuri Bune II. 

5 / 7 Cu privire la aprobarea Graficului concediuilor pentru a.2019.  



- Vor fi emise dispoziţii pentru acordarea concediului în a.2019  la cererea fiecariu  

angajat. 

5 / 8 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului local în Trimestrul I-

2019 

-  Toate chestiunile planificate au fost incluse pentru a fi  examinate în ședința de 

astăzi a  consiliului. 

5 / 9 Cu privire la aprobarea Bugetului s. Grozeşti pentru a. 2019 în lectura a II-a. 

- Componenţa veniturilor şi cheltuielilor în suma de 2978,4 mii lei vor fi analizate 

sistematic şi executate pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi 

menţinerea echilibrului bugetar. 

5 / 10 Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea certificatului de urbanism şi  

           autorizaţiilor de construire. 

- Pentru emiterea certificatului de urbanism şi autorizaţilor de construcţie/ 

desfiinţare pentru obiectele private se va achita taxa de 50 lei începînd cu 

01.01.2019. 

5 / 11. Cu privire la desemnarea candidaţilor  la funcţia de membru în Biroul Electoral. 

-  Lista candidaţilor a fost remisă în termen Consiliului Electoral de circumscripţie 

Nisporeni. Biroul electoral și-a desfășurat activitatea. 

5 / 12 Cu privire la stabilirea locurilor de afişaj electoral. 

- Afişajele electorale au locuri speciale stabilite. Sunt stabilite taxe de chirie  pentru 

folosirea spaţiilor pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegatorii. 

5 / 13 Cu privire la actualizarea denumirii străzilor şi a numerelor stadale.  

- A fost expediată decizia Agenţiei Servicii Publice a Republicii Moldova, 

Departamentul Cadastru, ce cuprinde actualizarea datelor şi adreselor bunurilor 

immobile, inclusiv denumirea unei artere de circulaţie. 

 

 Deciziile aprobate de consiliul local în anul 2018 au fost executate în proporţie de  98 % 

.  

 

Rămîn la control pentru executare integrală : 

        -nr. 8 / 3 din 08.12.2017 ,, Cu privire la  stabilirea  taxelor concrete  ale impozitului   

                                                   funciar şi  pe   bunurile imobiliare   pentru  anul  2018. ” 

 

- nr. 8 / 2 din 08.12.2017 ,,Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale  



                                           pentru     perioada anului  2018. ” 

             completată prin   Decizia nr. 1 / 14  din 30.03.2018 . 

Este o decizie  neexecutată, rămîne la control şi intenţionez să apelez în continuare la 

Serviciile abilitate să ne ajute în identificarea subiecţilor impunerii de  Taxa pentru 

dispozitivele publicitare.   

Proiectul  este unul de interes public și nu conţine elemente de corupţie . 

 

 

Primar                              Silvia Crîşmaru 

 

 

 

 

 

 

 

 


