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                                                                                                           PROIECT                                                                          
  

DECIZIE nr. 1 / 7 
 

din  28  martie   2019                                                                                  s. Grozești 
 

“ Cu privire la aprobarea Planului de activitate  

  a Consiliului local   în   trimestrul  II - 2019 . „ 

                                                               

               

În baza Legii privind Administraţia publică locală  Nr. 436- XVI   din  28.12.2006 , Art 14, 

 lit.( j ), și  ținînd  cont de  avizul  comisiei  pentru  economie și  buget, Consiliul local,    

                                                          DECIDE: 

I.Se aprobă  Planul de  activitate  a  Consiliului  local  în  trimestrul  II – 2019 cu desfăşurarea  

     şedinţei    la  data  de   07 iunie  2019. 

Ordinea  de  zi : 

1. Cu privire la implementarea  Planului de dezvoltare a capacităţii administrative  a   

  autorităţilor  administraţiei publice locale a  satului  Grozeşti, raionul  Nisporeni   

  pentru  perioada  2017 –  2021  , aprobat prin Decizia nr. 1 /4 din 28.02.2017 :  

1.1. Cu privire la  activitatea  Primăriei  Grozești  în  perioada  2015- 2019 . 

              / Raportor -  Silvia Crîșmaru, primar / 

1.2. Cu privire la activitatea  consilierilor  locali  în  perioada  mandatului  2015- 2019. 

      / Raportori -   consilierii  / 

 II. Controlul  executării deciziei 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 
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  Anexa 

la decizia nr. 1 / 8  

din 28.03.2019 

 

Notă informativă 

la  Proiectul de decizie  nr.1 / 8  din 28.03.19  „ Cu privire la aprobarea programului de 

activitate a Consiliului local în Trimestrul II -  2019 . „ 

1. Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este elaborat de către   primarul s . Grozești .  

2.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

Proiectul nr.1 / 8  din 28.03.19  „ Cu privire la aprobarea programului de activitate a 

Consiliului local în Trimestrul II -  2019 „  a fost elaborat  în conformitate cu Legea     

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală , Legea privind 

descentralizarea administrativă nr. 435 din  28-12-2006  și Planul  de dezvoltare a capacităţii 

administrative  a  autorităţilor  administraţiei publice locale  a  satului Grozeşti, raionul  

Nisporeni pentru  perioada  2017 –  2021, aprobat prin   Decizia  Nr.1 / 4 din 28.02.17. 

  

Scopul proiectului este de a determina autoritatea locală să-şi evalueze în mod obiectiv, 

sistematic şi calitativ propriile activităţi , vizînd perfecţionarea organizării instituţionale 

şi sporirea eficienţei acesteia,  măsurînd indicatorii de evaluare a funcţiilor îndeplinite în 

materie de costuri, eficacitate, calitate şi  plenitudine şi constă în determinarea 

corespunderii capacităţilor autorităţilor APL Grozești cu statutul legal al unităţii 

administrativ- teritoriale Grozești . 

Proiectul presupune atinderea unor obiective : 

 

- Determinarea gradului de implementare a Planului   de dezvoltare a capacităţii 

administrative  a  autorităţilor  administraţiei publice locale  a  satului Grozeşti, raionul  

Nisporeni pentru  perioada  2017 –  2021; 

- Analiza funcţională de corespunderea dintre activităţile purtate de către organele APL 

în localitate, atribuţiile şi prerogativele stabilite prin efectul legii şi prin alte 

recomandări normative şi  solicitările lansate de către  populaţie faţă de APL. 

-  Determinarea măsurii în care instituţiile de administrare publică  îşi propun şi au 

şanse reale pentru realizarea misiunii şi obiectivelor prestabilite.  

3. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare. 

 Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative  ale APL Grozești 

 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.  

4. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  

Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală , Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din  28-



12-2006 și  Planul  de dezvoltare a capacităţii administrative  a  autorităţilor  administraţiei 

publice locale  a  satului Grozeşti, raionul Nisporeni pentru  perioada  2017 –  2021, aprobat 

prin   Decizia  Nr.1 / 4 din 28.02.17  şi este generat de necesitatea determinarea corespunderii 

capacităţilor autorităţilor APL Grozești cu statutul legal al unităţii administrativ- teritoriale 

Grozești și planificarea acțiunilor menite să ajute APL  să performeze. 

5.  Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 

reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.  

Implementarea prezentului  proiect  necesită alocarea de surse financiare.din 

Bugetului  local  pentru perfecționarea funcționarilor publici și, eventual, a aleșilor 

locali. Surse în acest scop sunt planificate  și aprobate în Bugetul 2019. 

 

        6  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 

 Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală,  Legea privind 

descentralizarea administrativă nr. 435 din  28-12-2006 și  Regulamentul de 

constituire și funcționare a Consiliului local Grozești . 

 

 Proiectul  este ajustat și  la actele normative elaborate de APL Grozești , cum ar fi  Strategia 

de dezvoltare a localității, aprobată  prin Decizia nr. 4 /1 din 05.08.2016 , Planul  de 

dezvoltare a capacităţii administrative  a  autorităţilor  administraţiei publice locale  a  satului 

Grozeşti, raionul Nisporeni pentru  perioada  2017 –  2021, aprobat prin   Decizia  Nr.1 / 4 din 

28.02.17  și  Bugetul pentru 2019 , aprobat prin Decizia   nr.5 /6    din 07.12.18. 

 

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, anunțul cu privire la 

inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice 

inclusiv și proiectul de decizie cu toate anexele și explicațiile de rigoare au fost plasate pe 
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 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.  

 Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea principiului transparenței. 

                   Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 



 


