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                                                                                                       PROIECT  

DECIZIE nr. 1 / 2 

 

din  15 martie   2022                                                                                  s. Grozești 
 

’’ Cu privire la implementarea Planului Strategic de  dezvoltare  

    socio - economică  a satului Grozești  în  anul  2021 . ’’ 
 

 În temeiul art. 14 alin. (2), lit. p) din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală , Planul  Strategic de  dezvoltare  socio-economică  

a satului Grozești, raionul     Nisporeni  pentru  perioada 2021-2026 , aprobat prin 

Decizia Nr. 1 / 3 din 23. 03. 2021  ,  avînd în vedere  Nota  informativă a primarului 

 s. Grozești privind necesitatea  planificării strategice la nivel local  în scopul  stabilirii 

obiectivelor de dezvoltare a localităţii pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi 

modalităţile  și gradul de realizare a acestora, avizele Comisiilor de specialitate,  

Consiliul  local Grozești , 

DECIDE: 

1. Se ia act de raportul primarului privind  implementarea  Planului Strategic de dezvoltare  

     social - economică a localității  în anul   2021  .   / Anexa nr. 1 /        

2. Se  aprobă  Planul de acţiuni  de  dezvoltare  social- economică  a satului,  actualizat   

      pentru  anul  2022. / Anexa nr. 2 / 

3.Controlul  executării  prezentei  Decizii  se   atribuie  primarului  Tofan  Serghei . 

 

                            AU  VOTAT : Pro-    , Contra -   , Abținuți  -  
 
Autor : 
Primarul s. Grozești                                  Tofan  Serghei ,  
                                                              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 nr. 1  

la  Decizia nr. 1 / 2 

din  15.03.2022 
 

RAPORT 

cu privire la implementarea  Planului 

de  dezvoltare  social - economică  a  satului  Grozești   în   anul  2021 . 
 

     În  activitatea  sa, atât Primăria, cât și Consiliul local Grozeşti,  pe parcursul anului 2021, 

s-au condus de prevederile legislaţiei în vigoare, de programele proprii de activitate, de Planul 

strategic de dezvoltare socio-economică a satului Grozeşti (2021-2026) şi de programul de 

activitate pentru anul în curs.  

    Scopul  acestui Proiect  de decizie este  de a face pe de o parte bilanţul realizărilor  celor 

mai importante obiective propuse  care nemijlocit reflectă situaţia la moment, cât şi de a 

stabili premisele necesare pentru promovarea în continuare a ideilor de dezvoltare a satului  în 

toate sferele şi domeniile de activitate. 

    Obiectivele  spre care  tind  în  sinteza  activităţilor  privind dezvoltarea socio-

economică a localităţii: 

 Implimentarea , dezvoltarea și eficientizarea infrastructurii publice locale; 

 Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități economice rentabile; 

 Modernizarea , dezvoltarea și eficientizarea  sistemului de educație, oprimizrea 

sistemului de sănătate  și protecție social; 

 Reabilitarea , modernizarea infrastrucrturii culturale și de agreement, punere în 

valoare a patrimoniului cultural al localității 

 Protecția mediului ambiant, informarea și implicarea populației  în vederea 

utilizării  raționale a resurselor naturale; 

 Implimentarea în activitatea APL a unui sistem instuțional modern și transparent. 

 

  În direcția dată ne-am propus  spre realizare soluţionarea problemelor consolidând 

capacităţile şi potenţialul local, creând  condiţii socio-economice durabile , oferind servicii 

publice de înaltă calitate ,creând condiţii pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor,dezvoltând parteneriate  interne și  externe. 

       În anul 2021 am continuat să duc la îndeplinire responsabilităţile ce îmi revin  în calitate 

de conducător al comunităţii, rezolvând  problemele, asigurând activitatea instituţiilor 



subordonate, depunând efort maxim pentru realizarea obiectivelor propuse, cât şi a 

propunerilor parvenite atât de la consilierii locali, cât şi a cetăţenilor din localitate.  

    În anul 2021, a fost aprobat un buget de 3 442 100.00 lei, atât la venituri cât și la cheltueli, 

pe când venituri efective pe tot parcursul anului au constituit 3 915 416,13  lei,în comparaţie 

cu 2020 acesta reprezentând 3 686 071,12 lei, executarea veniturilor s-a majorat cu 229,34 mii 

lei.   

     În procesul activității , în anul 2021  s-au realizat  următoarele  lucrări  pentru  dezvoltarea  

infrastructurii  localității  Grozești: 

 S-a  început gazificarea localității, sectorul Hliză , cu finalizarea  lucrărilor de 

conectare la gaz  natural a gospodăriilor  în anul 2022;  

Au fost reparate următoarele sectoare de drum:    

 strada Pruteţului cu lungimea de 350 m, surse băneşti din fondul rutier.  

 strada Păcii cu lungimea de 720m, sursa bănească alocată din soldul primăriei. 

 strada  Prutețului cu lungimea de 350 metri,  cu surse financiare alocate din Fondul 

Rutier;  

Au fost nivelate în lungime de 7 km  drum de țară  ce duce spre terenurile agricole ale 

cetăţenilor; 

 efectuate lucrări de reparaţie parţială a iluminării stradale  cu lungimea de 3 km în 

sumă  totală de 26 mii lei, sursele  financiare  îndreptate pentru lucrări  sunt  din 

bugetul local;                             

      În scopul salubrizării localității, creării modulul sănătos de viață, menținerii  unui aspect  

adecvat în localitate:   

 Au fost lichidate gunoiștile  apărute la marginea localității cu ieșire spre localitatea 

Bărboieni, 

 Lichidarea gunoiștilor formate  în regiunea cimitirului şi a școlii vechi din 

localitate;   

 Au fost efectuate lucrări de salubrizare și înverzire a teritoriului. 

      

    Cu  referire  la activitatea  instituțiilor  din subordinea  primăriei:   
     Primăria -  a fost  dotată cu mobilier pentru  biroul  activităţii  serviciului  funciar; - a fost 

instalat 1 condiționer;  s-a procurat automobil  pentru activitatea primăriei - sursele financiare 

au fost alocate de către consiliul local din bugetul local al primăriei;  

 



     Casa de cultură. Pe parcursul anului  2021 au fost programate un șir de activități la Casa 

de Cultură  conform planului de activitate . Având  în  vedere  starea  excepţională  instituită  

pe întreg  teritoriul  RM,  în  legătură  cu  răspândirea  virusului  COVID-19, activităţile  

culturale preconizate  au  fost  desfăşurate  parţial.  Pentru  promovarea  valorilor  culturale  în 

localitate  la  acțiunile  de  masa  organizate  au  fost  antrenați : ansamblul  vocal -

instrumental ,,Gimnazienii”, formația  folclorică  cu titlul  model ,,La vatra doinelor”,  

cercurile  folclorice  de cîntece  și dans  din  Liceul Teoretic,,Prometeu” .  Prin activităţile  

organizate  în  anul  2021 - 4  familii  din  localitate  au  fost omagiate  cu  frumosul  jubileu  

de  50  ani  de  la căsătorie  ,organizat  sub  genericul,,Familia înseamnă  tot”, unde  s-a  

valorificat  suma  de  1489,00 lei .                                             

       Pentru   evaluarea   și   desfășurarea   activității  casei  de  cultură  s-au  procurat  

instrumente   muzicale   în  sumă  de  50 mii  lei - sursele  financiare  fiind  allocate  din  sold;  

au fost procurate   costume  naționale;  effectuate  lucrări  de  sudare  și  montare  a  grătiilor  

la  anexa  din  spate  a  casei  de  cultură   în  sumă  de 4 700 lei; s-a procurat  un  ecran  de  

protecție   în  sumă  de  1800 lei; Înstituția  a  fost  conectată  la  internet,a fost dotată  cu un  

laptop  în  sumă  de  7 000 lei  --  sursele  financiare  fiind  îndreptate   din  bugetul  local.  

 În pofida  tuturor  restricțiilor  impuse  de  autorități  privind  situația  epidimiologică  din  

țară lucrătorii  casei  de  cultură au  desfășurat  activități  conform  planurilor  de  activitate  cu 

ocazia  sărbătorilor  tematice, organizate  și  desfășurate  serate  literare şi alte activități 

culturale.   Pe  lângă  casa  de  cultură  activează AO,,Cutezătorii”, care  la  sigur  va promova  

cultura,  frumosul   tradițiilor  din  localitate, va  susține  și  promova  tinerele talente  din  

localitate  prin  participare  la  diferite  concursuri, festivaluri,  fie  de  nivel  local, raional  ori  

republican. 

   

  Biblioteca publică  a fost  dotată  cu ediții  de  carte - astfel  fondul  de  carte  s-a  completat 

cu  49 exemplare   sub  formă  de  donație  în  sumă  de  4193,73 lei ; ediții periodice  în 

valoare  de  1897,10 lei ; de către APL  a fost  donat  bibliotecii  un  calculator  în  sumă  de 

6547,00 lei;  a fost instalat  un condiționer  pentru  sezonul  rece  a  anului  în  valoare  de        

6 547 lei; intituția  a  fost  conectată  la  fibra  optică;  

   Activitatea  desfășurată  de  lucrătorii  culturii,   în  conlucrare  cu  APL,  vine  să  asigure 

îndeplinirea  obiectivului  strategic : Reabilitarea, modernizarea  infrastrucrturii  culturale și  

de  agreement, punere  în  valoare  a  patrimoniului  cultural  al  localității. 



 Totodată   Casa de  cultură  și  biblioteca  publică  au  încheiat  acorduri  de  parteneriat  și 

colaborare  între  instituțiile  ILT “Prometeu”, grădinița “Deceluș” și  Inspectoratul de Poliție 

Nisporeni.                                                                                                                          

                                                                                                                                                            

 Grădinița de copii  “Deceluș” 

       Obiectivul :  Modernizarea , dezvoltarea  și eficientizarea  sistemului  de  educație, 

oprimizrea   sistemului  de  sănătate  și  protecție  socială   se  regăsește  în activitatea  

instituțiilor  de  instruire    și educație, activitatea   sistemului  medical. 

 Atingerea  acestui obiectiv   include   îmbunătățirea   bazei  tehnico-materiale   a  instituțiilor;  

implimentarea  politicii  educaționale, realizarea  standardelor  educaționale  și formarea  

competenților, asigurarea  vieții  și  sănătății  copiilor.  În direcția  dată  s-au  realizat  

următoarele  acțiunu, lucrări:  s-au  efectuat  lucrări  de  amenajare  a  teritoriului  la grădiniţa  

de  copii - construcția  a  3  foișoare  cu  căi  de  acces  în  sumă  totală  de 150 mii lei,  dintre  

care  1 foișor  a  fost  amenajat  cu  susținerea  FISM –ului;   Fiecare grupă din  grădinița  de  

copii  este  conectarea  la  fibra  optică  , dispune  de  televizor ,a  fost procurată   o tablă  

integrală    în valoare  de  50 mii lei  din  bugetul local.   Tot  la  grădinița  de  copii  au  fost  

instalate  camere  video,  a fost efectuată  reparație  capitală  într-o grupă,  reabilitate  spațiile  

interioare   din alte grupe  din  sursele financiare   îndreptate  din  bugetul  local.   

 Prin  urmare, grădinița “Deceluș”  este  dotată  cu  materialele  necesare  pentru  activitate, și 

pe  viitoar  vom  conlucra  ca  copii  din  localitatea Grozești  să  dispună  de  necesarul  

pentru  instruire, edicație,  în sensul  dat  angajații  instituției  cu  certitudine  pot  miza  pe 

sprijinul  și  susținerea  APL.   

     Pentru  a  ridica  nivelul  de  maturitate  al  societăţii  civile  şi  a  oferi  posibilităţi de 

implicare  a  cetăţenilor   în  dezvoltarea  satului, primăria  Grozeşti  a  aderat  la Programul 

LEADER. Acest  program constituie  un  sprijin  al  dezvoltării  rurale  la  nivel  local  prin 

intermediul  activităţii  grupurilor  de  acţiune  locală( GAL). 

     Prezentul  raport  reprezintă  bilanţul   activităţii  desfăşurate  de  către  Primăria  satului 

Grozeşti  în  anul 2021.  În ciuda restricțiilor  impuse  în  legătură  cu  prevenirea  infecției 

Covid-19 , se  înregistrează  rezultate  ascendente, ne  dorim  ca  şi  pe  viitor  rezultatele  să 

îşi  păstreze  acest  trend  ascendent.     

    Pentru  realizări  am  avut  reale  relaţii  de  parteneriat  cu  FISM, Guvernului Republicii 

Moldova , serviciile  desconcentrate, Inspectoratul  General de Poliţie, Fondului Ecologic 

Naţional, Fondul  Rutier, Moldtelecom, Moldova-Gaz, Inspectoratul  General  pentru  Situaţii 

de  Urgenţă, Centrul  de  Sănătate  Grozeşti, ITL „Prometeu”,  precum  şi  antreprenori  şi 



parteneri  care  au  contribuit  la  dezvoltarea  localităţii  noastre  prin  lucrări  de  construcţie 

şi  suport  tehnic. 

     Mulţumesc  consilierilor  din  Consiliul  sătesc  Grozeşti  pentru  sprijin, pentru  o  politică 

fermă  abordată  în  interesul  comunităţii. Aduc  sincere  mulţumiri  tuturor  colegilor  din 

administraţia  Primăriei  pentru  disponibilitate  şi  atitudine, instituţiilor  din  subordine 

pentru  contribuţia  adusă  la  prosperarea  satului.  

Solicit  ca  şi în  continuare  să  se  dea dovadă  de  o atitudine  corectă şi  responsabilă  pentru  

creşterea  serviciilor  publice prestate, pentru  asigurarea  transparenţei  decizionale  şi  

extinderea  serviciilor  de  calitate. 

  Pe viitor, disponibilitatea  instituţiei  va fi  un partener  viabil  de dialog  cu  locuitorii , prin 

transparenţă  şi  o comunicare   eficientă  vom creând  împreună  un  viitor  durabil. 

                                                            

 

 

                                              Primar                          Tofan   Serghei         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anexa  

la decizia nr. 1 / 2  

din 15.03.2022 

 

Notă informativă 

la  Proiectul de decizie  nr.1 / 2  din 15.03. 2022  ’’ Cu privire la implementarea  

Planului  de  dezvoltare  social – economică  a  satului  Grozești   în   anul   2021. ’’ 
 

 Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este promovat de către  primarul  s.  Grozești  Tofan  Serghei 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. 

 
Scopul  acestui Proiect  de decizie este  de a face pe de o parte bilanţul realizărilor  celor mai 

importante obiective propuse  care nemijlocit reflectă situaţia la moment, cât şi de a stabili 

premisele necesare pentru promovarea în continuare a ideilor de dezvoltare a satului  în toate 

sferele şi domeniile de activitate. 

    Obiectivele  spre care  tind  în  sinteza  activităţilor  privind dezvoltarea socio-

economică a localităţii: 

 Implimentarea , dezvoltarea și eficientizarea infrastructurii publice locale; 

 Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități economice rentabile; 
 Modernizarea , dezvoltarea și eficientizarea  sistemului de educație, oprimizrea 

sistemului de sănătate  și protecție social; 
 Reabilitarea , modernizarea infrastrucrturii culturale și de agrement, punere în 

valoare a patrimoniului cultural al localității 
 Protecția mediului ambiant, informarea și implicarea populației  în vederea 

utilizării  raționale a resurselor naturale; 
 Implementarea în activitatea APL a unui sistem instuțional modern și transparent. 

 

1. 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.  



2. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  
Proiectul presupune evaluarea și informarea consilierilor  privind   implementarea Planului de 

acţiuni pentru anul  2021  din  Planul strategic de  dezvoltare  social- economică  a satului  

pentru  anii 2021- 2026 , aprobat prin Decizia nr. 1 / 3 din 23. 03.2021 . 

 
Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.  
 
Implementarea prezentului  proiect  necesită și specifică  anual sursele de  
finanțare pentru  2021-2026.  
 
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                         Tofan  Serghei 
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 

La  Proiectul  de Decizie nr.1 / 2  din 15.03.2022    ’’ Cu privire la implementarea  

                                                                         Planului  de  dezvoltare   social - economică  a   

                                                                           satului  Grozești   în   anul   2021. ’’ 

 

      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  a fost elaborat  de către  primarul s. Grozești  în conformitate cu 
prevederile Legii  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 Strategia de dezvoltare social- economic a satului Grozești pentru 2021 - 
2026,  aprobată  prin Decizia nr.1 / 3 din 23.03.2021 . 
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 , ceia 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;  

c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor  

mailto:Primaria.Grozesti@gmail.com
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    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. 
 

                                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  acestui Proiect  de decizie este  de a face pe de o parte 

bilanţul realizărilor  celor mai importante obiective propuse  care nemijlocit reflectă situaţia la 

moment, cât şi de a stabili premisele necesare pentru promovarea în continuare a ideilor de 

dezvoltare a satului  în toate sferele şi domeniile de activitate. 

    Obiectivele  spre care  tind  în  sinteza  activităţilor  privind dezvoltarea socio-

economică a localităţii: 

 Implementarea , dezvoltarea și eficientizarea infrastructurii publice locale; 

 Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități economice rentabile; 

 Modernizarea , dezvoltarea și eficientizarea  sistemului de educație, oprimizrea 

sistemului de sănătate  și protecție social; 

 Reabilitarea , modernizarea infrastrucrturii culturale și de agreement, punere în 

valoare a patrimoniului cultural al localității 

 Protecția mediului ambiant, informarea și implicarea populației  în vederea 

utilizării  raționale a resurselor naturale; 

 Implementarea în activitatea APL a unui sistem instuțional modern și transparent. 

 

                                 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 

                                 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; 

 



În nota informativă  autorul  relevă  condițiile  și  evidențiază 

elementele noi,  ce au impus   elaborarea   proiectului de decizie 

( necesitatea ajustării Planului la realitățile anului 2022  )  și 

prezintă impactul  proiectului  cu argumentele corespunzătoare , 
în  conformitate  cu  art. 30  din Legea   nr.100    din 22.12.2017. 

 

I.5.2. Argumentarea economic - 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".       

    Potrivit notei informative, implementarea prezentului  proiect necesită 
alocarea de surse financiare și prezintă sursa de finanțare din Bugetului  local    

 

                                  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. 

 

                           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.1 / 2 din 15.03 22   ’’ Cu privire la implementarea                                                                           

Planului  de  dezvoltare   social - economică  a   satului  Grozești   în   anul   2021. ’’ 
a fost elaborat de către  primarul  s. Grozești   , avînd drept  Scop  de a face, pe de o parte , 

bilanţul realizărilor  celor mai importante obiective propuse  care nemijlocit reflectă situaţia la 

moment, cât şi de a stabili premisele necesare pentru promovarea în continuare a ideilor de 

dezvoltare a satului  în toate sferele şi domeniile de activitate. 

 

 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 

     
 


