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DECIZIE nr. 2 / 1

din  15  iunie 2022                                                                                s. Groze tiș

 “ Cu privire la activitatea  Primăriei  Groze ti i  Postului  de Poliţie  în   vederea    ș ș

asigurării respectării   ordinii de  drept   în teritoriul   subordonat. „

În baza Legii privind Administraţia publică locală  Nr. 436- XVI   din  28.12.2006 , Art 
14,  p.2 lit.( p ),  şi întru  implementarea  Legii  cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 
poliţistului nr.320 din 27.12.2012  ,  Art.6, p.( 2 ) , Art. 23 , inînd cont deț  avizul Comisiei
pentru probleme sociale  , Consiliul local,            

DECIDE :
1. Se ia act de   informaţia prezentată de  primarul s. Groze ti  Tofan  Serghei i  şeful ș ș
     Postului  de Poliţie Nr. 5 Grozeşti  Tîmbur Ion ,  privind activitatea   în anul  2021 – 
    2022   în vederea   asigurării respectării ordinii de     drept    în teritoriul s. Groze ti . ș
           / Anexa nr. 1 /
2. Se propune    Inspectoratului de Poliţie Nisporeni să întreprindă acţiuni în vederea
    suplimentării statelor de personal a Postului de Poliţie Nr. 5  Grozeşti în scopul 
    eficientizării şi operativităţii  activităţii acestuia.

    3. Se aprobă Planul  de acţiuni  al Primăriei Groze ti privind asigurarea ordinii de drept în ș
        teritoriul   s. Groze ti.  / Anexa nr. 2 /ș
    4.  Secretarul Svetlana Mitrofan va expedia prezenta decizie în adresa Inspectoratului de 

     Poliţie Nisporeni.
     5.Controlul executării prezentei Decizii se  atribuie  primarului Tofan Serghei .

                               AU VOTAT : Pentru –   ,  Împotrivă –   ,  Abţinuţi – 
Autor :
Primarul s. Groze ti                                  Tofan    Serghei ș
                                                                  Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com
Contrasemnat :                  
  Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan
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           Anexa nr. 1
la Decizia nr. 2 / 1

din 15.06.22

RAPORT 

cu privire la activitatea  Primăriei  Groze ti i  Postului  de Poliţie  în   vedereaș ș

asigurării respectării   ordinii de  drept  în teritoriul   subordonat 

Potrivit  Legii  autorităţii  publice  locale  nr.346  din  29.12.2006,  p.29  lit. t)  prin  atribuţia
primarului  constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în
teritoriul  şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu
promptitudine,  în  condiţiile  legii,  la  solicitările  primarului.  Reieşind  de  aici,  în  atribuţia
primarului se iau măsuri  de profilaxie  pentru o guvernare paşnică şi pentru a conştientiza
populaţia  necesitatea  conlucrării  cu  organele  competente,  pentru  a  curma  şi  preîntîmpina
infracţionalitatea  de  orice  tip.  Totodată,  APL Grozeşti  la  iniţierea  multiplelor  proiecte  de
cărte IGP, ne implicăm atît local, prin vizite, şedinţe, cît şi prin alocarea surselor financiare în
scop informative, de prevenţie şi profilaxie.

APL Grozeşti a primit de-a lungul timpului un şir de –a mesaje informative referitor la starea
lucrurilor din teritoriu, reieşind din cazuri concrete şi chemând la acţiuni commune.

Astfel , de-a lungul acestei perioade am acţionat în acest sens prin Amplasarea în locurile
publice a afişelor informaţionale privitor la combaterea infracţiunii de sustragere din avutul
proprietarului  cu genericul  “Protejaţi-vă casa!”.  Au fost  organizate  raiduri  în  localitate  în
vederea  diminuării  actelor  infracţionale  prin  Campania  “Cunoaşte-ţi  poliţistul  tău!”,  prin
vizite la domiciliul unor cetăţeni unde am promovat o cultură comportamentală corectă şi am
discutat despre necesitatea colaborării.

În cadrul adunărilor generale ale cetăţenilor, care , odată cu ridicarea restric iilor COVID seț
vor desfăşura anual sau bianual, în ordinea de zi de fiecare dată se va  discută şi această
tematică, va fi  invitat  obligatoriu poliţistul de sector, care să intervină  prin adresări către
cetăţeni  de  conştientizare  a  fenomenului  infracţional  şi  să  se  vină  cu  argumente  şi
recomandări  clare pentru a stopa şi reduce pe cât e de posibil implicarea în situaţii ilegale, tip
violenţă, sustrageri din avutul personal, 

Un capitol aparte constituie diminuarea infracţiunilor în rîndul minorilor. Pînă în prezent cele
mai multe sesizări cu aspect infracţional au apărut de la poliţie anume pentru această categorie
de cetăţeni. Din acest motiv, rugăm Organul IP să relateze în mod clar cuprinsul acestora,
deseori apărînd şi fără anexele necesare despre implicarea copiilor în infracţiuni.

 Se  confundă  deseori  atribuţiile  Consiliului  pentru  apărarea  dreptului  copiilor  aflaţi  în
dificultate,  cu CADRUL INSTITU IONAL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂȚ  ,
care  îşi  are  activitatea  iniţială  în  instituţia  educaţională  şi  activează  conform  Hotărîrii



Guvernului  Nr. 143 din  12.02.2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul
de  cooperare  intersectorială  pentru  prevenirea  primară  a  riscurilor  privind
bunăstarea  copilului,  unde  Responsabilitatea  primară  pentru  implementarea  prezentei
Instruc iuni revine serviciilor, în mod special conducătorilor de institu ii, coordonatorilor iț ț ș
persoanelor desemnate din cadrul acestora  cu următoarele ac iuni :ț

 Astfel, copii care săvîrşesc infraţiuni şi sunt de cele mai dese ori copii din categoria
familiilor  socialmente-vulnerabile  ar  trebui  să  aibă   un dosar  de evaluare  unde se
efectuează  observări  sistematice  ale  bunăstării  copilului  i  determină  domeniileș
bunăstării care prezintă îngrijorare; 

 Pentru a începe prin a evalua bunăstarea copilului în cazul existen ei îngrijor ț
îngrijorărilor;

  Pentru a  planifica i realizeaza ac iuni de interven ie primară pentru prevenirea ș ț ț
riscurilor privind bunăstarea copilului; pentru a participa, conform solicitării 
coordonatorului, la realizarea ac iunilor de interven ie primară specializate;a asigura ț ț
completarea, păstrarea i transmiterea fi elor de observare, evaluare i planificare a ș ș ș
bunăstării copilului;

 i a  generalizează anual datele privind implementarea Instruc iunii i prezintă raportulȘ ț ș
coordonatorului. 

Sperăm să se găsească solu ii de creare a posibilităţilor de a pătrunde în esenţa acestei hotărîri,ț
pentru a nu se confunda atribuţiile şi rolul fiecăruia.

APL Grozeşti a reuşit să intervină prin proiectele investiţionale implementate la prevenirea
gradului  de  infracţionalitate  prin  extinderea  iluminării  stradale  care,  la  moment  are  ____
corpuri de iluminat,  intesificîndu-se, mai ales,  iluminarea instituţiilor publice,  prin accesul
mai lesne pe drumurile locale,construindu-se doar în anul curent ______ km. de drum, prin
instalarea camerelor de supraveghere video la primărie , grădini ă  şi  IPLT Prometeu.ț

 Suntem deschişi şi la proiectele IGP tip “Supraveghere de vecinătate”, stabilindu-se de mai
mul i  ani   2  sectoare  de  supraveghere  între  vecini  şi  “Bunicii  grijulii”,  cu  implicareaț
persoanelor responsabile de circulaţia la trecerele de pietoni a copiilor în zona liceului , care
func ionează i astăzi. ț ș

Au fost procurate şi instalate panourile sugerate de Inspectorat pentru a atenţiona trecătorii
asupra acţiunilor.

Ne dorim un sat protejat. Din aceste considerente cerem reprezentanţilor de securitate publică
să avem un parteneriat  viabil  prin care să prevenim, mai degrabă ,să combatem actele de
delicvenţă.  Să combatem împreună stereotipurile  neacceptate  de societate  prin netoleranţa
indivizilor care încalcă normele  unei bune convie uiri .ț

Primar                              TOFAN  Serghei 

Anexa nr. 2



la  Decizia nr. 2 / 1
din  15.06.2022

Plan de acţiuni
privind asigurarea ordinii publice

în teritoriul s. Groze ti, r-nul Nisporeniș

Nr.
ord.

Masura întreprinsă responsabil termen Modalitate

1. Consolidarea cadrului instituţional
şi func ional al Primăriei  în ț
domeniul asigurării ordinii de 
drept prin actualizarea 
Regulamentelor i Planurilor în ș
domeniu

Primarul, 
func ionarii publici,ț

consilierii
la

necesitate
Grupuri de 
lucru

2. Promovarea principiului toleran ă ț
zero fa ă de ac iunile de  violen ă ț ț ț
i încălcare a ordinii de drept în ș

localitate

Primarul, 
eful de Post ,Ș

func ionarii publici,ț
consilierii,

societatea civilă

permanent
Actualizarea i ș
plasarea
informa iilor ț
relevante pe 
pagina Web, 
lec ii în liceu, ț
organizarea 
adunărilor cu 
grupurile- intăț

3. Cooperarea interinstitu ională cu ț
Inspecturatul de Poli ie i cu ț ș
societatea civilă pentru a asigura 
schimbul reciproc de informaţii în
domeniul prevenirii şi combaterii 
criminalităţii i asigurării ordinii ș
publice

Primarul permanent Organizarea 
edin elor ș ț

comune,
în format extins,

4. Eliminarea tuturor formelor de 
rele tratamente, abuz iș
discriminare în activitatea 
institu iilor  , întreprinderilor i ț ș
organiza iilor din teritoriu ț

conducătorii permanent Implementare,
Monitorizare , 
Evaluare

5. Respectarea  domeniul gender pe 
aspecte de prevenire i combatere ș
a hăr uirii sexualț

Şef de sector,
primarul

permanent Monitorizare, 
Fi e de sesizareș



6. Organizarea campaniilor de
informare i sensibilizare înș
domeniul prevenirii hăr uirii ț
sexual

Şef de sector,
Primarul, 
medicul 

periodic
Pagina WEB,

Buletine
informative

7. Extinderea iluminatului stradal i ș
instalarea camerelor video pe 
perimetrul localită ii ț

Primarul Pînă la
finisare

Implementare
 de proiecte

8. Identificarea zonelor localităţii şi 
familiile cu preponderenţă de risc 
generat de consum excesiv de alcool
  

Asistentul 
social,primarul ,
medicul

periodic Vizite la 
domiciliu

9. Informarea populaţiei privind 
riscurile consumului de alcool

Medicii
 

periodic Vizite la 
domiciliu

10. Grup de lucru format pentru 
verificarea  notificărilor pentru 
activitatea de comer  i legalitatea i ț ș ș
corectitudinea în comercializare cu 
amănuntul a băuturilor alcoolice

Comisia pentru 
probleme sociale

decembrie Vizita de control

11. Raiduri ale echipei operative de 
politie

Şef de sector periodic raid

12. Asistenta psihologica acordată 
victemelor violentei in familie

Primarul,
DASPF  Nisporeni,
Casa Marioarei, 

La 
necesitate

training

13. Diagnosticarea, tratamentul i ș
reabilitarea persoanelor aflare în 
situatie cu risc generat de consumul 
excesiv de alcool

Medicii permanent Monitorizare, 
evaluare

14. Evidenţa şi monitorizarea 
persoanelor agresoare i aș
 potenţialelor  victime de violenţă
 în familie

Primarul, 
şef de sector, 
asistentul social

permanent Fişe de sesizare

15. Întocmirea listei de eventuali 
parteneri în activităţi de prevenire 
a delincvenţei juvenile în 
localitate, aşa încât potenţialul  
tuturor să fie valorificat în 
planificarea activităţilor  comune 
de prevenire a delincvenţei 
juvenile 

Primarul, 
şef de sector, 
asistentul social, 
director liceu

periodic edin e de lucruș ț

16. Implicarea tuturor instituţiilor  Elaborarea i ș



publice , Postului de Poli ie, ț
ONG- urilor  , agen ilor ț
economici şi persoane private în 
activităţi de prevenire a 
delincvenţei  juvenile

Şef de post, 
Primarul ,
Conducătorii 

permanent implementarea 
de programe i ș
materiale direct 
orientate spre 
prevenire

17. Profilaxia  abaterilor  
comportamentale ale  cetă enilor , ț
pasibile de  sanc iuni  aplicate de ț
Comisia administrativă , care 
examinează cazurile de 
contravenţie care i-au fost 
atribuite prin Codul 
Contravenţional al Republicii 
Moldova

Şef de post, 
Primarul ,
Consilierii locali

permanent
Vizite la 
domiciliu , 
raiduri , pagina 
WEB ,
Buletine 
informative

18. Examinarea  cazurilor  
contraven ionale  în şedinţa ț
Comisiei  Administrative .

Şef de post, 
Primarul , membrii 
comisiei

La 
necesitate

şedinţă

Primar                                       TOFAN  Serghei
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NOTA INFORMATIVĂ
La proiectul de decizie nr. 2 / 1 din 15.06.2022

“ Cu privire la activitatea  Primăriei  Groze ti i  Postului  de Poliţieș ș
în   vederea asigurării respectării   ordinii de  drept

în teritoriul   subordonat. „

Denumirea  autorului  proiectului  Proiectul  este  elaborat  de  către  primarul   Primăriei
Groze ti . ș

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie: 

Necesitatea de evaluare a graul de securitate a locuitorilor din  satul Grozeşti . 

Scopul  proiectului este  de a evalua starea criminogenă în teritoriul subordonat i de aș
planifica  un ir de ac iuni de profilaxie a infrac ionalită ii, în special juvenilă.ș ț ț ț

Proiectul urmăre te atingerea următoarelor obiectiveș  :

- Asigurarea transparen ei în activitatea APL i Poli iei  pentru ț ș ț o guvernare paşnică ;
- a curma şi preîntîmpina infracţionalitatea de orice tip, în special juvenilă ;
- Consolidarea poten ialului  uman i  financiar  în asigurarea siguran a pentru via a iț ș ț ț ș

proprietatea locuitorilor
- Conştientizarea de către  populaţie a necesitată ii conlucrării cu organele de poli ie;ț ț

Conformitatea proiectului cu actele normative i legislative în vigoareș

Proiectul de decizie respecta prevederile actelor normative si legislative actuale si este 
elaborate în vederea implementarii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 
procesul decisional şi Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Principalele prevederi, evidenţiere aelementelor noi

Legile care reglementeaza domeniul vizat:  Legea nr. 435-XVI privind descentralizarea 
administrative, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica 
locala, 

Prin  analiza prezentată  APL i Inspectoratul de  Poli ie  îşi propun să evalueze activitatea ș ț
entită ilor i să aprobe un Planu comun de activită i  ț ș ț în   vederea asigurării respectării   ordinii 
de  drept  în teritoriul   subordonat .

Fundamentare a economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 
reglementărinecesită cheltuieli financiare şi de altă natură. 



Implementarea  Planului de ac iuni va  necesită în timp  alocarea de surse financiare, care ț
ulterior vor fi alocate prin decizia consiliului la prezentarea de către primărie a actelor  
confirmative.

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ
Proiectul de decizie a fost elaborate înconformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administra i apublică locală , ț Legii  cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 
poliţistului nr.320 din 27.12.2012  ,  Art.6, p.( 2 ) , Art. 23 .

Proiectul  este ajustat i  la actele normative elaborate de APL Groze ti , cum ar fi ș ș
Regulamentul comisiei administrative , Regulamentul  privind  constatarea contravenţiilor  pe 
teritoriul satului Groze ti , aprobat prin ș Decizia nr.  6 / 11  din 06.12.2019 , Strategia de 
dezvoltare social- economică a localită ii pentru anii 2021- 2026 .ț

Avizarea i consultarea publică a proiectului ș

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparen a în procesul ț
decizional i Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anun ul cu privire la ș ț
ini ierea elaborării proiectului deciziei precum i anun ul cu privire la consultări publice ț ș ț
inclusiv i proiectul de decizie cu toate anexele i explica iile de rigoare au fost plasate pe ș ș ț
pagina  WEB : grozesti.sat.md.

 Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 
Consiliului  local pentru  examinare i adoptare în edin ă. ș ș ț

Constatările expertizei  anticorup ie ț

Proiectul  a fost precedat de identificarea normelor care ar  favoriza corup ia i s-a ț ș
constatat că nu s-au  depistat eventuale fapte de corup ie ț  care sunt caracteristice 
procesului administrative.

 Astfel,  Proiectul de  decizie  nu prezintă elemente de corup ie .ț

Proiectul de decizie corespunde normelor legale. 

 Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legisla iei în vigoare i exercitarea ț ș
competen elor APL Groze ti  în domeniul securită ii publice .ț ș ț

                                                         Primar                                              TOFAN  Serghei



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL NISPORENI

PRIMĂRIA    SATULUI  GROZE TIȘ
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

la Proiectul de Decizie nr. 2 / 1 din 15.06.2022
                               ” Cu privire la activitatea  Primăriei  Groze ti i  ș ș
                                        Postului  de  Poliţie   în   vederea asigurării  
                                        respectării   ordinii de  drept  în  teritoriul  
                                        subordonat. „

      Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Autorul proiectului deciziei
Tofan Serghei , primarul s. Groze ti  în baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la acteleș
normative,  a  Legii  integrită ii  nr.82/2017  i  a  Metodologiei  de  efectuare  a  expertizeiț ș
anticorupţie a proiectelor de acte legislative i normative, aprobată prin Hotărârea Colegiuluiș
Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017. 

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

I.1. Pertinen a autorului, categoriei propuse a actului i a procedurii ț ș

de promovare a proiectului

      Autor al proiectului de act normativ este  primarul s. Groze ti , ceia ce corespunde art.112ș
din Constitu ie i art.18 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017. ț ș

 Categoria actului normativ propus este  Decizie de consiliul local, ceia ce corespunde art.112
din Constitu ie i  art.18 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017. ț ș

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  părţi
interesate;
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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 i paginaș
WEB  a Primăriei  Groze ti .ș

 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 - primarul
satului. 

    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 i, ulterior Consiliului local.ș

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

I.3. Scopul anunţat i scopul real al proiectului ș



      Potrivit  notei  informative,   Scopul principal al proiectului este  de a evalua starea
criminogenă în teritoriul subordonat i de a planifica  un ir de ac iuni de profilaxie aș ș ț
infrac ionalită ii, în special juvenile.ț ț

Proiectul urmăre te atingerea următoarelor obiective :ș

- Asigurarea transparen ei în activitatea APL i Poli iei  pentru ț ș ț o guvernare paşnică ;
- A  preîntîmpina i diminua  infracţionalitatea de orice tip, în special juvenilă ;ș
- Consolidarea poten ialului uman i financiar în asigurarea siguran ei pentru via a iț ș ț ț ș

proprietatea locuitorilor ;
- Conştientizarea de către  populaţie a necesitată ii conlucrării cu organele de poli ie;ț ț

Analizând proiectul de decizie , se constată,  că
scopul   declarat de autor în nota informativă

vine să ating  obiectivele  scontate  i realș
corespunde  prevederilor    acestuia.

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

      Textul  proiectului  prevede  aprobarea   unui  Plan de ac iuni privindț  asigurarea ordinii
publice în teritoriul s. Groze ti, r-nul Nisporeni ș , promovînd  interesele  publice la un mediu

de trai în siguran ă .ț
Promovarea  proiectului  se realizează cu respectarea

preponderentă a  interesului  public dar i cel privat laș
siguran ă pentru via a, sănătatea i integritateaț ț ș
corporală   i a proprietă ii publice i private.ș ț ș

I.5. Justificarea solu iilor proiectuluiț

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 înso ite  deț

 “ 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  condi iile  i eviden iază  elementele noi ț ș ț
 ( necesitatea  implementării în localitate a unor  proiecte inedite de profilaxie iș

protec ie contra infrac iunilor  )  ce au impus elaborarea   proiectului de decizie  iț ț ș



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".      

Potrivit notei informative , implementarea
prevederilor din proiect ( Planul de ac iuni  )ț
va necesita alocarea unor mijloace financiare
de la bugetul  local, care vor fi aloca i anual,ț
la prezentarea documentelor confirmative .

                                       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   i  abreviaturi   sunt  utilizaţi  numai     ceiș

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 întrune te cerin ele ș ț
                                prevăzute de art. 54 al  Legii  nr.100 din
                               22.12.2017 cu privire la actele normative .  

II.2. Coieren a legislativă a proiectuluiț

    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 entită ilor publice reglementată în proiectț

    Prevederile proiectului reglementează  activitatea  responsabililor de implementare  şi
stabileşte  domeniile  i limitele  profesionale de ac iune a acestora. ș ț



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  nr.  2  /  1  din  15.  06.  2022  ” Cu privire  la  activitatea   Primăriei
Groze ti i  Postului  de  Poliţie   în   vederea asigurării    respectării   ordinii de  dreptș ș
în  teritoriul  subordonat”a fost elaborat de către primarul  s. Groze ti Tofan Serghei , avîndș
drept  scop de a evalua starea criminogenă în teritoriul subordonat i dea planifica  unș
ir de ac iuni de profilaxie i diminuare a infrac ionalită ii, în special juvenile.ș ț ș ț ț

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

Nota informativă  stabile te argumente pertinente i valabile pentru justificarea solu iilor ș ș ț
acestui proiect.

Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public i nu aduc atingere ș
drepturilor fundamentale ale omului , în special al minorilor.

În cadrul proiectului expertizat nu au fost identifica i factori  i riscuri de corup ie.ț ș ț

   Expertizat : 

TOFAN   Serghei                               Primarul  s. Groze ti  ș

                   

    


