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                                                                                                           PROIECT                                               

DECIZIE nr. 6 / 2  

 

din  06  decembrie  2019                                                                                   s. Grozești 
 
 „ Cu privire la aprobarea și punerea  în aplicare a 

    taxelor locale   pentru anul  2020. „  

 

 

      În conformitate cu Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal nr.1056-XV din 16 iunie 

2000 , Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea 

privind finanțele publice nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu 

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea privind 

reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160  din  22.07.2011, Legea cu 

privire la publicitate nr. 1227-XIII  din  27.06.97, Legea cu privire la comerţul interior nr.231 

din 23.09.2010, Hotărîrea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 

931  din  08.12.2011, Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea 

serviciilor de alimentaţie public şi  avizul  Comisiei  pentru  Economie și Buget , Consiliul 

local , 

                                                                          DECIDE:  

1. Se aprobă  și se pun în aplicare  pentru anul 2020  pe teritoriul satului Grozeşti  

următoarele taxe  locale  și cotele acestora : 

- Taxa pentru amenajarea teritoriului  

                     și  
- Taxa pentru  dispozitive publicitare , conform Anexei nr. 1 

- Taxa pentru unităţile comerciale şi / sau de prestări servicii , conform Anexei 

nr. 2  

  2. Subiecții impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calculare,  

       termenele deachitare și de prezentare a dării de seamă la taxele locale se stabilesc  
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       conform Titlului VII  al Codului Fiscal. 

3. Prezenta decizie,   in termen de 10 zile din  data   adoptării , urmează a fi adusă la cunoștința  

     contribuabililor și prezentată subdiviziunilor structurale din cadrul   Serviciului   Fiscal   

      teritorial Nisporeni de către  specialistul  Mocanu  Adriana. 

4.Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului Tofan  Serghei . 

 

 

AU VOTAT : Pro –   ,  Contra –  ,  Abţinuţi –  

 

 

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Serghei  Tofan 

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

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1  
 la Decizia nr. 6 / 2   

 din 06.12.19 
 

Taxele locale , cotele și înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2020  

pe teritoriul satului Grozești, raionul Nisporeni  
 

Nr. 
d/r 

Denumirea  taxei  Baza impozabilă și obiectul   
             impunerii  

Cota taxei Inlesniri 
fiscale 
conform Art. 
296  din 
Codul fiscal 
suplimentar 
celor stabilite 
prin Art. 295 

1. Taxa pentru 
amenajarea 
teritoriului  

Numărul mediu scriptic trimestrial 
al salariaţilor şi, suplimentar : 
– în cazul întreprinderilor 
   individuale şi gospodăriilor  
   ţărăneşti (de fermier) – 
   fondatorul întreprinderii  
   individuale, fondatorul şi  
   membrii gospodăriilor ţărăneşti  
         (de fermier) ; 
– în cazul persoanelor care 
   desfăşoară activitate profesională 
   în sectorul justiţiei – numărul de 
   persoane abilitate prin lege  
   pentru   desfăşurarea activităţii  
  profesionale în sectorul justiţiei. 
 

   80  lei  anual 
pentru fiecare salariat 
 şi / sau fondator al 
întreprinderii individuale, 
al gospodăriei ţărăneşti 
 (de fermier), de asemenea 
membrii acesteia şi / sau 
pentru fiecare persoană ce 
desfăşoară activitate 
profesională în sectorul 
justiţiei 

 
Agenții 

economici care 
încetează 

activitatea  și 
nu  desfășoară 
activitate de 

întreprinzător 
nu achită Taxa 

pentru  
amenajarea 
teritoriului  

2. Taxa pentru 
dispozitivele 
publicitare  

Suprafaţa feţei (feţelor) 
dispozitivului publicitar 

200 lei anual 
 pentru fiecare  m2 

X 

 

        

 

Secretarul   Consiliului                                         Mitrofan   Svetlana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2  
 la Decizia nr. 6 / 2   

 din 06.12.19 
Cotele taxei pentru unitățile comerciale și / sau prestări servicii pentru anul 2020 

pe teritoriul  satului Grozești, raionul Nisporeni  

Nr. 
d/r  

Tipul obiectului de comerț și / sau  
obiectul de prestări servicii  
 

   Cota de bază 
pentru unitatea de       
comerț / de prestări 
servicii  
(  în lei pentru anul  
     calendaristic )  

Coeficient 
pentru 
programul 
de 
activitate 
prelungit  
( după ora 
 22-00)  și 
non-stop  

Coeficientul 
pentru 
programul de 
activitate  
prescurtat 
pînă la  
ora 15-00 Sectorul 

Centru  
Restul 
teritori
ului  

Unităţile de comerţ cu amănuntul ( conform HG nr. 931  din 08.12.2011  ) 
1. Magazine care comercializează produse 

alimentare cu suprafața : 
 pînă la 22 m2 
 mai mare de 22 m2   şi  pînă la 35 m2 
 mai mare de 35 m2   şi  pînă la 50 m2 
 mai mare de 50 m2 
 

 
 
2300 
2700 
3000 
3300 

 
 

X 

 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 

X 

2. Magazine care comercializează  mărfuri 
industriale,  mărfuri de uz casnic cu suprafața: 

 pînă la 30 m2 
 

 
 
3000 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

3. Magazine care comercializează  mărfuri de uz 
casnic și materiale de construcție: 

 pînă la 40 m2 

 
 
3300 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

4. Magazine care comercializează materiale de 
construcție, cherestea,articole de fier,carămidă , 
articole din lemn etc. și dispun de suprafețe 
funcționale ( terenuri,suri,depozite) pentru 
pastrarea mărfurilor și efectuează operațiuni de 
casă cu suprafața de :  


 pînă la 100 m2     

 
 
 
 
 
 
4000 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
5. Magazine care comercializează mărfuri uzate 

                     ( second hand )  
 pînă la 30 m2 

 
 
500  

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
Unități de alimentație publică  ( conform HG nr.1209 din 08.11.2007 ) 

1 Sala de Festivitățí 
 pînă la 150 locuri 

Bufete și cofetării  
 pînă la 25 m2  

 
3300 
 
800 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

Unităti de prestari servicii ( Secțiunile S  ( 96.04 )  ,  conform anexei nr.1 la Legea nr.231 din 23.09.2010 ) 
 Alte  activităţi de servicii personale.  

Activităţi de întreţinere corporală 
(  baie /   saună ) cu suprafaţa  

 pînă  la  25 m2 

 
 
 
500 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Secretar                            Mitrofan  Svetlana 



 Note : 

     -  Sectorul Centru - Grozeşti  include următoarele străzi  : 

 str. Ștefan cel Mare și  Sfînt   
 str. Pruteni 

Taxa pentru unităţile comerciale şi / sau de prestări servicii se aplică : 

 În cazul unităţilor de comerţ cu amănuntul , în funcţie de : tipul obiectelor, suprafaţa 
comercială şi / sau pentru una unitate de comerţ ; locul amplasării unităţii de comerţ; tipul 
sau categoria mărfurilor realizate; programul de activitate. 
 

 În cazul unități de alimentație publică  în funcţie de : tipul obiectelor; numărul de locuri / 
suprafaţa comercială / pentru una unitate ; locul amplasării; programul de activitate . 

 
 

 În cazul  unitătilor de prestari servicii , în funcţie de : : tipul obiectelor; suprafaţa totală  
şi / sau pentru una unitate de prestări servicii ; locul amplasării unităţii; tipul serviciilor 
prestate ; programul de activitate. 
 

 Agentii economici care au mai multe unităţi comerciale (sau prestări servicii )  în aceeaşi 
clădire,  cu intrări separate, achită  Taxa pentru unităţile comerciale si / sau prestări servicii, 
separat pentru   fiecare unitate comercială; 

 
 

 Agenţii economici care încep activitatea pe teritoriul s. Grozești în anul 2019, achită Taxa 
pentru unităţile comerciale şi / sau prestări sevicii de la data depunerii Notificării privind 
inițierea activității de comerț  (cu excepţia agenţilor economici noi înregistraţi  la Agenția 
Serviciilor  Publice  ) ; 
 

 

Secretarul   Consiliului                                         Mitrofan   Svetlana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3  
 la Decizia nr. 6 / 2   

 din 06.12.19 
 

 

Notă  informativă  

  Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale 

 pentru anul 2020  

 

Temeiurile inițierii procesului de elaborare a proiectului de decizie derivă din necesitatea 

implementării politicii și legislației fiscale la evoluția proceselor economice și sociale la nivel 

local .Proiectul de decizie  respectiv pe de o parte trebuie să țină pasul cu modificările și 

evoluțiile în societate, în special în mediul local de afaceri, pe de altă parte, să facă față 

provocărilor existente în domeniul finanțelor publice locale , cum ar fi majorarea cheltuielilor 

publice de ordin social, economic, educațional etc. 

Scopul proiectului de decizie este asigurarea încasărilor la buget suficiente și stabile, necesare 

finanțării cheltuielilor publice, în condiții de eficiență și eficacitate ,asigurarea unor condiții 

clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului local de afaceri, edificarea unui  

concept local de orientare socială, asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și solidaritatea 

socială, îmbunătățirea și simplificarea  aplicării la nivel local a mecanismelor fiscale, precum 

și asigurarea  echității și stabilității fiscale.. Finalitățile urmărite prin adoptarea proiectului de 

decizie sunt:  

 majorarea încasărilor fiscale; 

 reguli clare de impozitare bazate pe echitate și simplitate fiscală; 

 asigurarea unei previzibilități a politicii și legislației fiscale și crearea la nivel local a 

unui mediu    investițional atractiv  

 realizarea unui echilibru corect între consolidarea fiscală sustenabilă și relansarea 

economică, crearea de noi locuri de muncă ceea ce ar oferi o evoluție favorabilă 

nivelului de trai al populației, precum și asigurarea unei echități fiscal pentru toți 

subiecții . 

 

   Specialist                      Mocanu   Adriana 

 



  Anexa nr. 4  
 la Decizia nr. 6 / 2   

 din 06.12.19 
 
 
 

Notă informativă la  Proiectul de decizie  nr. 6 / 2 din 06.12.19  „ Cu privire la aprobarea 
și punerea în aplicare a taxelor locale  în s. Grozești pentru anul 2020 . „ 

1. Denumirea autorului proiectului 
Proiectul este elaborat de către   primarul s. Grozești .  

2.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

Proiectul deciziei  nr.06 / 02 din 06.12.19  „ Cu privire la aprobarea și punerea în 
aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 „  a fost elaborat  în conformitate cu 
prevederile Titlului VII din Codul Fiscal nr.1163 din 24 aprlile 1997 și în conformitate 
cu Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,  
Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, 
Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.  
Scopul proiectului este elaborarea și aprobarea  taxelor locale pentru anul 2020 
Prin adoptarea proiectului  se  prevede  implementarea politicii  fiscale  corecte și  
echitabile pentru toți agenții economici care desfășoară activitate  în teritoriul 
subordonat.         
Totodată se așteaptă  suplimentarea veniturilor la Bugetul local pentru anul 2020. 
 
3. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 

 Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative 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 finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 
octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Codul Fiscal nr.1163 din 24 
aprlile 1997 . 

În rezultatul  aprobării deciziei „Cu privire la aprobarea  taxelor locale pentru anul 2020 , 
partea de venituri a bugetului  local  va constitui   2978,4 mii lei lei ,  

Ca și în anii precedenți , cota Taxei pentru unitățile comerciale și / sau prestări servicii 
diferențiază în dependență de locul amplasării (centru sau restul teritoriului) și de programul 
de activitate . 

 Astfel , pentru anul 2020, Primăria n-a majorat cotele taxelor locale . 

 Mai nou este  aprobarea de  taxe : 



- pentru dispozitive publicitare -  în mărime de  200 lei /  anual per  metru pătrat . 
 

Pe teritoriul s. Grozești sunt stabilite   3  taxe locale, care succint  vor  fi nominalizate în 
continuare.  

La propunerea Inspectoratului Fiscal de Stat, formatul deciziei de aprobare a taxelor locale 
pentru anul 2019 are 3 anexe. 

Anexa nr.1  reflectă cotele următoarelor  Taxe locale:  

*Taxa pentru amenajarea teritoriului;  

*Taxa pentru  dispozitive publicitare;  

 Anexa nr.2   reflectă : 
 
*Cotele taxei pentru unitățile comerciale și /sau prestări servicii; 
 
   
 
 E de menționat faptul, că lista plătitorilor  taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări 
servicii (Anexa nr.2)  a fost corelată cu anexa nr.1 la  Legea nr.231 din 23.09.2010 “ Cu 
privire la comerțul interior ”, în vigoare de la 18.07.2016 , în care este reflectată  Lista  
activităților  de comerț cu produse alimentare, nealimentare  și de prestări servicii conform 
CAEM și care se supun impozitării cu taxa prenotată.  

În afară de aceasta ,tipurile obiectelor de comerț și /sau prestări servicii au fost actualizate, în 
conformitate cu  Clasificatorul unităților de comerț cu amănuntul  (aprobat prin HG nr.931 din 
08.12.2011).  

 Agentii economici ,care încep activitatea pe teritoriul s. Grozești , devin plătitori ai 
Taxelor locale din data depunerii  Notificării privind inițiererea activității de comerț. 
Agenții economici ,care au încetat activitatea, nu achită Taxele locale din data 
depunerii Notificării privind încetarea activității de comerț. 
 Se estimează încasări din perceperea Taxelor locale în anul 2020 de aproximativ   
51,4 mii lei ,  
 
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, se preconizează că va  conduce la suplimentarea veniturilor Bugetului  
local pentru 2020. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normative 
 



 Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administrația publică locală,  Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 
octombrie 2003 privind finanțele publice locale și  Codul Fiscal nr.1163 din 
 24. 04.  1997 

 Proiectul  este ajustat și  la actele normative elaborate de APL Grozești , cum ar fi Bugetul 
pentru 2020 și Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în satul Grozești, raionul  

   Nisporeni , aprobat prin Decizia   nr.6 / 6    din  09.12.16. 
 

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 
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  a fost precedat de identificarea normelor care ar  favoriza corupția, cum ar fi  
mărimea cotelor de impozitare  diferențiată  a agenților economici. Întru excluderea 
acestor factori, Primăria a ținut cont de toate caracteristicile legale ale obiectelor și 
subiecților impozitării, cum ar fi  programul de activitate, tipul mărfurilor, amplasarea , 
suprafața etc., care au fost colectate și documentate în prezența și cu participarea 
fondatorilor agenților economici. 

Astfel,  Proiectul  de  decizie  nu prezintă elemente de corupție . 

9. Constatările expertizei  juridice  

 Proiectul de decizie privind  aprobarea taxelor locale corespunde normelor legale.  

 Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare și exercitarea 
competențelor APL Grozești  în reglementarea  încasării taxelor locale  și protecția activității 
de întreprinzător în teritoriu. 

 

 Primar                                   Tofan  Serghei  

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL NISPORENI 
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 

La  Proiectul  de Decizie nr. 6 / 2 din 06.12.19   “  Cu privire la aprobarea și  
                           punere  în aplicare a  taxelor    locale   pentru anul  2020 . ” 

 

      Prezentul Raport de Expertiză Anticorupţie a fost întocmit de primarul s.  Grozești,   în 
baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, a Legii integrității nr.82/2017 
și a Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și 
normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.  
 

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului 

Proiectul deciziei  nr.6 /  2 din 06.12.19  „ Cu privire la aprobarea și punerea în 
aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 „  a fost elaborat  de către primarul s. 
Grozești   în conformitate cu prevederile Titlului VII din Codul Fiscal nr.1163 din 
24 aprlile 1997 și în conformitate cu Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administrația publică locală,  Legea finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 
privind finanțele publice locale. 
I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului și a procedurii  

de promovare a proiectului 

      Autor al proiectului de act normativ este primarul s. Grozești , ceea ce corespunde art.112 
din Constituție și art.18 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017.  
 
 Categoria actului normativ propus este  Decizie de consiliul local, ceia ce corespunde art.112 
din Constituție și  art.18 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017.  
 

I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul decizional  
la promovarea proiectului 

 

Potrivit  art.8  al  Legii nr.239 / 2008  privind  transparenţa în procesul decizional „ etapele 
asigurării  transparenţei  procesului  de elaborare a deciziilor sunt : 

a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;  
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a  
    materialelor aferente acestuia;  
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c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor  
    părţi interesate; 
d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în  
    corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a  

    proiectelor de decizii;  

e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate. 

 

Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că : 

(1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente 

acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin 
asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte 
mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate. 

 (2)    Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe panoul informativ a 
autorităţii publice cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor. 

În vederea respectării rigorilor privind transparenţa decizională, autorul proiectului a anunţat 
despre  iniţierea elaborării deciziei prin intermediul plasării pe panoul informativ și pagina 
WEB  a Primăriei  Grozești . 

 De asemenea, anunţul privind organizarea consultărilor publice, textul proiectului şi nota 
informativă la acesta se regăsesc plasate pe panou, cu respectarea cerinţelor de conţinut, 
inclusiv cu respectarea termenului limită de 10 zile  lucrătoare pentru prezentarea 
propunerilor.  

    Totodată ,  în conformitate cu art.21 din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele 
normative:  Proiectul  deciziei a fost  elaborate  în cîteva etape  consecutive, după cum 
urmează:  

a) desemnarea persoanei responsabile care va  elabora proiectul, în cazul dat – 

contabilul Primăriei. 
    b) determinarea categoriei, conceptului şi stabilirea structurii actului normativ;  
    c) elaborarea versiunii iniţiale a proiectului şi întocmirea notei informative; 
    g) elaborarea versiunii finale a proiectului de act normativ.  

    (2) Procedura şi termenele privind elaborarea, avizarea, efectuarea expertizelor şi  
       definitivarea proiectelor actelor normative, care sînt prezentate spre examinare  

        comisiilor consultative ale consiliului local și, ulterior Consiliului local. 
 

CONSTATARE :       În urma analizei proiectului prenotat, constatăm că 
                                     promovarea acestuia se realizează cu respectarea  
                                    rigorilor impuse de Legea nr. 239 / 2008 privind  
                                    transparenţa în procesul decizional.  
 

I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului  



Potrivit  notei  informative,   Scopul proiectului este elaborarea , aprobarea  și 
punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 .  

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective : 

- implementarea politicii  fiscale  corecte și  echitabile pentru toți agenții economici 
care desfășoară activitate  în teritoriul subordonat.         

- suplimentarea veniturilor la Bugetul local pentru anul 2020. 
 

CONSTATARE :       Analizând proiectul de decizie , se constată,  că Scopul  

                                 anunţat și scopul real al proiectului coincid  și atinge  
                                 obiectivele scontate. 
                                       

I.4. Interesul public şi interesele private promovate prin proiect 

      CONSTATARE :  Promovarea  proiectului  se realizează cu  respectarea  
                                    preponderentă a  interesului  public.  

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului 

I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă. 

     În conformitate cu art.30  din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, 
proiectele de  acte normative ( deciziile )  sunt însoțite  de 

 “ nota informativă” ,  care cuprinde   
 

a) denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului actului normativ; 

b) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite; 
d ) principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi; 

f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare; 

 

CONSTATARE :  În nota informativă  autorul  relevă  condițiile  și  
                               evidențiază  elementele noi  ( aprobarea de  taxe noi  :  
                               pentru dispozitive ) ,   ce au impus   elaborarea   proiectului de  
                              decizie  și  prezintă impactul    proiectului  cu argumentele  
                              corespunzătoare ,   în  conformitate cu  art.30  din Legea 

                                     nr.100    din 22.12.2017. 
 

I.5.2. Argumentarea economică-financiară. 

       Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100 / 2017 cu privire la actele normative, nota 
informativă trebuie să conţină „ fundamentarea economico-financiară în cazul în care 
realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare  şi de altă natură".       



    CONSTATARE :     Potrivit notei informative, Implementarea prezentului  
proiect nu necesită alocarea de surse financiare. Dimpotrivă, se preconizează 
că va  conduce la suplimentarea veniturilor Bugetului  local  pentru  2020.                                                                        

                                   
II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului 

II.1. Limbajul proiectului 

       Potrivit art.54 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative „textul 
proiectului de  de decizie a  fost elaborat cu respectarea următoarelor reguli:  

1. Este  expus  în limbaj simplu, clar şi concis , se exclude orice echivoc, cu respectarea 

strictă a regulilor gramaticale, de ortografie şi de punctuaţie ; 

2.  Nu sunt  folosite  neologisme  ; 

3.  Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice ; 
4.  Termenii de specialitate , denumiri  și abreviaturi  sunt utilizaţi numai    cei 

consacraţi în domeniul la care se referă reglementarea; 
5. Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi 

expresiei juridice. 

 

CONSTATARE : Textul proiectului de decizie întrunește cerințele  
                                prevăzute de art. 54 al  Legii  nr. 100 din 
                               22.12.2017 cu privire la actele normative .   

II.2. Coierența legislativă a proiectului 

    În   textul proiectului nu  au fost identificate  norme contradictorii  sau conflicte dintre 
prevederile acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.  

II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților publice reglementată în proiect 

    Prevederile proiectului reglementează  activitatea  responsabililor de implementare  şi 
stabileşte  domeniile  și limitele  profesionale de acțiune a acestora.  

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea 

            proiectului. 

      Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului  
consacrate de Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.  

III. Concluzia expertizei 

Proiectul  deciziei Deciziei  nr.6 / 2 din 06.12.19   “  Cu privire la aprobarea și 
punerea  în aplicare a  taxelor    locale   pentru anul  2020 . ” a fost elaborat de 
către  primarul s. Grozești   , avînd drept  scop  principal  elaborarea , aprobarea  și 
punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul  2020 .  



 Autorul a respectat  rigorile  de transparenţă stabilite prin legea nr. 239 din 13.11.2008 
privind transparența în procesul decizional. 

Nota informativă  stabilește argumente pertinente și valabile pentru justificarea soluțiilor 
acestui proiect. 
 
Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu aduc atingere 
drepturilor fundamentale ale omului .  
 
În cadrul proiectului expertizat nu au fost identificați factori  și riscuri de corupție. 
 
 
 
Expertizat : Primarul  s. Grozești , Tofan  Serghei  

     
 

 

 

 

 

 


