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                                                                                                                PROIECT                                                    
DECIZIE nr.  2/ 5

din  15  iunie 2022                                                                                  s. Groze tiș

“ Cu privire la  aderarea institu iilor publice  Groze ti ț ș
    la Grupul  de Ac iune Locală  „ Meleagurile Prutului ” .ț

     Avînd în vedere inten ia s. Groze ti de extindere pe teritoriul său a abordării ț ș
LEADER , în conformitate cu Art. 10, alin. ( 4 ) din Legea nr. 50 / 2021 cu 
privire la grupurile de ac iune locală , Art. 14 , alin. ( 2 )  lit. ( iț 2  ) din Legea 

nr. 436 – XVI din 28.12. 2006 privind  administra iaț  publică locală  i în bazaș
Deciziei Nr. 6 / 15 din  06. 12. 2021 “  Cu privire la implementarea abordării
LEADER  pe teritoriul s. Groze ti ” , inînd cont de ini iativa conducătorilorș ț ț
institu iilor publice i avizul Comisiei  pentru învăţămînt, protecţie  socială,ț ș
sănătate publică şi muncă ,  cultură, tineret i sport i culte , Consiliul local , ș ș

                                                            DECIDE  : 

 1. Se acceptă aderarea  la  Grupul de Ac iune  Locală    „ Meleagurile Prutului ”ț
    a  institu iilor publice  Groze ti : Casa de Cultură i Biblioteca  Publică .ț ș ș
2. Se împuternicesc  Iancu Violeta  , ef  serviciu  Casa  Cultură ,  i  Savin ș ș
     Antonina, bibliotecar  , să reprezinte  institu iile  publice  men ionate   în ț ț
    cadrul  Grupului  de Ac iune Locală    „ Meleagurile  Prutului ” .ț
3. În cazul disponibilizării  persoanelor  sus-numite , func iile vor fi preluate de ț
    către noii  angaja i.ț
4 .Controlul  executării  prezentei  Decizii  se   atribuie   Consiliului local. 

                            AU  VOTAT : Pro-    , Contra -   , Ab inu i  - ț ț

Autor :
Primarul s. Groze ti                                  Tofan  Serghei , ș
                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36, Primaria.Grozesti@gmail.com
Contrasemnat :
Secretarul Consiliului                            Svetlana  Mitrofan

mailto:Primaria.Grozesti@gmail.com
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                                                                                                                           Anexa nr. 1 
la decizia nr.  2 / 55

din  15.06.2022
RAPORT

privind aderarea institu iilor publice  Groze tiț ș
la Grupul  de Ac iune Locală  „ Meleagurile Prutului ” .ț

Institu iilor publice  Groze ti : Casa de Cultură i Biblioteca  Publică  inten ionează să adere  ț ș ș ț

la Grupul  de Ac iune Locală  „ Meleagurile Prutului ” , deoarece au participat la edin ele de ț ș ț

constituire a GAL – ului i s-au convins ,  căș   Abordarea LEADER permite reorganizarea 

comunită ilor locale în conformitate cu viziunea proprie i determină nivelul de maturitate al ț ș

societă ii civile, con tientizarea responsabilită ilor i posibilită ilor de dezvoltare de către ț ș ț ș ț

cetă eni, procesul de implicare a cetă enilor  în participarea activă la dezvoltarea zonelor ț ț

rurale. 

Scopul acestei ini iative este elaborarea metodei, care să  permită partenerilor locali să ț

ac ioneze împreună, în conformitate cu viziunea comună elaborată de către ei, pentru ț

dezvoltarea i viitorul zonelor rurale .ș

Institu iile publice  Groze ti rezonează cu această abordare i considerăm, că ț ș ș  Leader poate 

juca un rol însemnat în stimularea unor abordări noi şi novatoare privind dezvoltarea 

institu iilor publice. ț

Această inovaţie este încurajată de marea libertate şi flexibilitate de care dispun grupurile de 

acţiune locală în luarea deciziilor privind acţiunile pe care vor să le susţină..

GAL-ul ne va permite  stabilirea de contacte în reţea , care include schimbul de realizări, de 

experienţe şi de cunoştinţe între grupurile Leader, zonele rurale, administraţiile şi organizaţiile

implicate în dezvoltarea rurală , indiferent dacă acestea sunt sau nu beneficiari direcţi ai 

programului Leader.

 Stabilirea de contacte în reţea este un mijloc de transfer al bunelor

practici, de diseminare a inovaţiilor şi de construire pe baza lecţiilor învăţate din dezvoltarea 

rurală  locală.

Consiliile Locale urmează să ia  decizia privind aderarea institu iilor la un anumit GAL.ț

Deci, în scopul  aderării  Casei de Cultură i Bibliotecii  Publice la ș GAL se solicită 

Decizia Consiliului local Groze ti ș    .

                                                                    Primar                    Tofan  Serghei



Anexa 
la decizia nr.  2 / 5

din  15.06.2022
NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei Nr.   2 / 5  din  15.06.2022
“ Cu privire la  aderarea institu iilor publice  Groze tiț ș

la Grupul  de Ac iune Locală  „ Meleagurile Prutului ” .ț

I. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului i finalită ile urmăriteț ș ț

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat întru aderarea  la  Grupul de Ac iune  Locală    ț
„ Meleagurile Prutului ”  a  institu iilor publice  Groze ti : Casa de Cultură i Biblioteca  ț ș ș
Publică .

Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile cu Art. 10, alin. ( 4 ) din Legea nr. 50 / 
2021 cu privire la grupurile de ac iune locală i art.ț ș  14, alin.( i 2 ) i Art. 29 , alin. ( 1)  lit. ( n )ș
din Legea nr. 436 – XVI din 28.12. 2006 privind administra iaț  publică locală , 

II. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Proiectului deciziei   presupune  aderarea institu iilor publice la ț   Grupul  de Ac iune Locală ț
„ Meleagurile Prutului ”, care ar  permite reorganizarea comunită ii  locale în conformitate ț
cu viziunea proprie i determină nivelul de maturitate al societă ii civile, con tientizarea ș ț ș
responsabilită ilor i posibilită ilor de dezvoltare de către cetă eni, procesul de implicare a ț ș ț ț
cetă enilor  în participarea activă la dezvoltarea  localită ii. ț ț
 
III. Scopul 
Scopul  proiectului este aderarea institu iilor publice la   Grupul  de Ac iune Locală ț ț
                                                                  „ Meleagurile Prutului ”,                         
           Obiectivele scontate :

 implicarea voluntară  a cetă enilor în realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a ț
institu iilor publice din localitate ;ț

 educarea unor cetă eni activi i responsabili.ț ș

IV. Fundamentarea economico-financiară

  Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare .

V. Impactul proiectului

Proiectul va avea un impact semnificativ în implicarea voluntară  a cetă enilor în realizarea ț
obiectivelor Strategiei de dezvoltare a localită ii i va conduce la educarea unor cetă eni activiț ș ț
i responsabili.ș

VI . Consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina  WEB : grozesti.sat. md  
la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecter de decizii .
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru  avizare şi se 
propune Consiliului local  pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Primar                               Tofan  Serghei
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

la proiectul Nr.   2 / 5  din  15.06.2022
“ Cu privire la  aderarea institu iilor publice  Groze tiț ș

la Grupul  de Ac iune Locală  „ Meleagurile Prutului ” .ț

       Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Autorul proiectului deciziei 
Tofan Serghei  în baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, a Legii 
integrită ii nr.82/2017 i a Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de ț ș
acte legislative i normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 ș
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;
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.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Coat_of_arms_of_Moldova.svg


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  ș proiectului este aderarea institu iilor publice la   ț
Grupul  de Ac iune Locală  „ Meleagurile Prutului ”ț ,              
           
           Obiectivele scontate :

 implicarea voluntară  a cetă enilor în realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a ț
institu iilor publice din localitate ;ț

 educarea unor cetă eni activi i responsabili.ț ș

Analizând proiectul de decizie , se constată,  că scopul  declarat de autor în nota 
informativă  vine să atingă obiectivele  scontate  i real  corespunde prevederilor   ș
acestuia. 

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



Totodată , proiectul  este lansat pentru a spori încrederea cetă enilor în autorită ile locale , a ț ț
consolida responsabilitatea personală a func ionarilor întru executarea adecvată a obliga iilor ț ț
lor profesionale, a asigura transparen a i corectitudinea activită ii APL i pentru a preveni ț ș ț ș
încălcarea eticii, normelor i moralită ii  profesionale .ș ț
.
                            Promovarea  proiectului  se realizează cu respectarea 
                                    preponderentă a  interesului  public. 

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
 ce au impus elaborarea  proiectului de decizie  i prezintăș
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  nu  necesită
alocarea unor mijloace financiare suplimentare de la bugetul  local sau cel de stat.

                                    
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  i abreviaturi  sunt utilizaţi numai    cei consacraţi înș
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 Nr.   2 / 5  din  15.06.2022  “ Cu privire la  aderarea institu iilor ț
publice  Groze ti la Grupul  de  Ac iune Locală  „ Meleagurile Prutului ” .ș ț
a fost elaborat de către primarul Tofan Serghei , avînd drept  scop  aderarea institu iilor ț
publice la   Grupul  de Ac iune Locală  „ Meleagurile Prutului ”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 cadrul proiectului expertizat n - au fost identifica i factori  i riscuri de corup ie .ț ș ț

        Expertizat :  Tofan Serghei, primar     




