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                                                                                                                                              PROIE

CT                                                                         
DECIZIE  nr.4/15 

din  06.12.2022                                                                                                                                    s. 
Groze tiș

’’ Cu  privire la corelarea  Bugetului Primăriei Grozeşti  
          aprobat pentru anul 2022.”     

În conformitate cu:

- art. 14  p.2, lit (n) a Legii  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia public locală, cu
modificările şi completările ulterioare;

-  art.  24(p.1,  p.2)  a  Legii  privind   finanţele   publice   locale  nr.  397-XV din 16.10.2003,  cu
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 55, alin.(5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie
2014; 

- Legea nr.112 din 5 mai 2022    (M.O.nr.141–150 din 13.05.2022), Legea nr.260 din 08.09.2022
(M.O.nr.284–290 din 16.09.2022) privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022
nr.205 din 06.12.2021,  Anexa nr.7,volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele
locale; 

- Hot  ărîrea Guvernului nr.777 din 09 noiembrie 2022 (  (M.O.nr.349–361 din 11,11,2022);
- Decizia nr.6/16  din 06.12.2021“Cu privire  la aprobarea Bugetului satului Grozeşti pentru anul

2022  în  lectura  a  doua”;  Decizia  nr.2/3  din  15.06.2022  “Cu  privire  la  corelarea  Bugetului
Primăriei Grozeşti aprobat pentru anul 2022”;

- Avizul  Comisiei  pentru Economie şi Buget,  pentru menţinerea echilibrului  bugetar,  aplicarea
unui management eficient şi responsabil privind gestionarea finanţelor publice,  Consiliul  local
Grozesti 

DECIDE:

Se  coreleaza  bugetul  Primariei  Grozeşti cu plus  61.9 mii lei, după cum urmează:
 La partea de venituri suma de  3865.0 mii lei  se substituie cu suma de 3926.9 mii lei.
 La partea de cheltuieli suma de 3865.0  mii lei se substituie cu suma de 3926.9 mii

lei.

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei Denumirea conturilor Cod Eco
K6

Suma
(mii lei)

ORG 2  07154 La partea de venituri
Educaţie timpurie
Grădiniţa de copii

Kd_functiei          0911
Kd_programului  8802
Kd_activitatii     00199      

-Transferuri curente  primite cu 
destinaţie specială

191211 61.9
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Total 61.9

ORG 2  07154 La partea de cheltuieli
Educaţie timpurie
Grădiniţa de copii

Kd_functiei          0911
Kd_programului  8802
Kd_activitatii     00199          

Remunerarea muncii angajaţilor 
conform statelor 211180 61,9

Total 61,9

1. Executarea prezentei decizii se atribuie contabilului-şef, Fonari  Natalia.
2. Secretarul consiliului  Svetlana  Mitrofan, va  asigura aducerea  la  cunoştinţă  publică,  prin

publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie în
termen de 5 zile de la aprobare. 

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

                  Au  votat: Pro –    ,  Împotrivă –      ,  Abţinuţi –

Autor :
Contabil - ef                                         Fonari  Nataliaș
                                                              
Contrasemnat :
Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan



                                                                                                                                                   Anexa nr.1
                                                                                          la Decizia nr. 4 / 15
                                                                                                  din  06.12.2022

RAPORT
  Privind  necesitatea  corelării  bugetului  Primariei  satului   Grozeşti 

 pentru anul 2022                                               
 Bugetul  Primăriei   Grozeşti   pentru  anul  2022  a  fost  elaborat  în

conformitate   cu   prevederile  art.55  alin.(5)  din  Legea  finanţelor  publice  şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, precum şi a art.24 din
Legea  nr.397-XV din  16  octombrie  2003 privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia  publică  locală. Elaborarea  şi  prezentarea  propunerilor  de  buget
pentru  anul  2022 şi  a  estimarilor  pentru  anii  2023–2024   de  către  APL  s-a
efectuat în cadrul sistemului informaţional de management financiar în baza:
        -Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.208
din 24 decembrie 2015,cu modificarile şi completările ulterioare.
         -  Setului   metodologic  privind elaborarea,  aprobarea  şi  modificarea
bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.209 din 24.12.2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
        Bugetul Primariei Grozeşti pentru anul 2022 a fost elaborat în condiţiile

legislaţiei  actuale  şi  a  factorilor  luaţi  în  considerare  la  estimarea  veniturilor,

cheltuielilor, transferurilor  şi a surselor de finanţare a deficitului bugetelor UAT.

La  partea  de  venituri bugetul  primariei  Grozeşti  conform  deciziei
consiliului nr.6/16 din 06 decembrie 2021 a fost  aprobat în suma de 3786,5 mii
lei.

La partea de cheltuieli  bugetul primariei Grozeşti a fost  aprobat în suma
de  3786,5  mii lei.

Conform Legii nr.112 din 5 mai 2022(Monitorul Oficial nr.141-150 din 13.05.2022)
privind  modificarea  Legii  bugetului  de  stat   pentru  anul  2022  nr.205  din
06.12.2021  prin  Decizia  consiliului  nr.2/3  din  15.06.22  s-a  corelat  bugetul
Primariei  Grozeşti  cu  modificările  Legii  bugetului  de  stat  pe  anul  2022
conform anexei nr.7  “Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”
cu plus  66.3 mii lei.

 La partea de venituri suma de 3786.5 mii lei s-a substituit cu suma de
3852.8 mii lei.

 La partea de cheltuieli suma de 3786.5 mii lei s-a substituit cu suma
de 3852.8 mii lei.

Conform  Legii  nr.260 din 8 septembrie  2022 (Monitorul  Oficial  nr.284-290 din
16.09.2022) privind modificarea Legii bugetului de stat  pentru anul 2022 nr.205
din  06.12.2021  s-a  corelat  bugetul  Primariei  Grozeşti conform anexei  nr.7
“Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”  cu plus  12.2 mii lei.



 La partea de venituri suma de 3852.8 mii lei s-a substituit cu suma de
3865.0  mii lei.

 La partea de cheltuieli suma de 3852.8 mii lei s-a substituit cu suma
de 3865.0 mii lei.

Conform Hot  ărîrii Guvernului nr.777 din 90 noiembrie 2022   (Monitorul Oficial
nr.349-361 din 11.11.2022) privind repartizarea şi redistribuirea alocaţiilor aprobate
în Legea bugetului de stat  pentru anul 2022 nr.205 din 06.12.2021 se corelează
bugetul Primariei Grozeşti conform anexei nr.2  “Volumele alocaţiilor repartizate
bugetelor  locale  pentru  asigurarea  prevederilor  cadrului  normative  privind  salarizarea  în
sectorul bugetar”  cu plus  61,9 mii lei.

 La partea de venituri suma de 3865.0  mii lei se substituie cu suma de
3926,9mii lei.

 La partea de cheltuieli suma de 3865.0 mii lei se substituie cu suma de
3926,9  mii lei.

Conform  prevederilor  legii prenotate sumele  corelării se vor înregistra după
cum urmează:

N
r.
d
/
o

Denumirea instituţiei Denumirea conturilor Cod
Eco
K6

Sum
a

(mii 
lei)

ORG 2  07154 La partea de venituri
Educaţie timpurie

Grădiniţa de copii
Kd_functiei          0911
Kd_programului  8802
Kd_activitatii     00199  

-Transferuri curente  
primite cu destinaţie 
specială

1912
11

61,9

Total 61,9

ORG 2  07154 La partea de cheltuieli
Educaţie timpurie

Grădiniţa de copii
Kd_functiei          0911
Kd_programului  8802
Kd_activitatii     00199  

Remunerarea muncii 
angajaţilor conform 
statelor

2111
80

61,9

Total 61,9

Scopul  proiectului  de decizie  este  de a corela  bugetul  primăriei  satului
Grozeşti  pentru  anul 2022 cu Bugetul de  Stat.

 La  elaborarea  proiectului de decizie  se urmăresc următoarele obiective:

 Managmentul  financiar   eficient;
 Accentuarea  responsabilităţilor conducătorului APL pentru  administrarea 

bugetului  local;



 Asigurarea transparenţei  folosirii banilor publici. 

Se  propune  Consiliului  local  aprobarea  Proiectului  de  decizie  
prenominalizat.

Contabila –şefă     __________  Fonari  Natalia 



                                                                                            Anexa nr.2
la Decizia nr. 4 / 15

din  06.12.2022

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie  nr.4/15  din 06.12.2022 “Cu privire  la corelarea
bugetului  Primariei  satului   Grozeşti  pentru  anul 2022”

         
Denumirea autorului proiectului

Proiectul de decizie este elaborat de către contabila- efș ă a Primăriei Groze ti. ș

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie

Prevederile  Hotărîrii Guvernului nr.777 din 09.11.2011  (Monitorul Oficial nr.349-361 din
11.11.2022) privind repartizarea şi redistribuirea alocaţiilor aprobate în  Legea bugetului de stat
pentru anul 2022 nr.205 din 06.12.2021 au impus  elaborarea  proiectului de decizie privind
corelarea bugetul  Primariei  Grozeşti  conform anexei  nr.2  “Volumele alocaţiilor  repartizate
bugetelor locale pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizerea în sectorul
bugetar”.

Scopul  proiectului  de decizie 
Scopul proiectului de decizie  este  de a corela  bugetul  primăriei  satului Grozeşti  pentru  anul
2022 cu Bugetul de  Stat.

Conformitatea proiectului cu actele normative i legislative în vigoareș

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

           Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi 

  Legile  care  reglementeaza  domeniul  vizat:  Legea  nr.435-XVI  privind  descentralizarea
administrative, Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,
Legea finanţelor publice şi responsabilităţii  bugetar-fiscale nr 181 din 25 iulie 2014, Legea
nr.397 XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.

1. 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 2022.

Implementarea  prezentului  proiect  va  permite  utilizarea  alocatiilor  bugetare  şi  respectarea
limitelor  acestora,  dezagregarea  în   termen a  limitelor  stabilite  cu introducerea  în  sistemul
informational, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială alocate de la
bugetul de stat  precum şi raportarea în termenii  stabiliţi  a performanţelor  realizate conform
competenţei.

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ
 Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administra ia publică locală,  Legea finan elor publice i responsabilită ii bugetar-ț ț ș ț
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan eleț
publice locale i Ordinul ministrului finantelor nr.208 din 24 decembrie 2015.ș



     

Avizarea i consultarea publică a proiectului ș

În scopul respectării prevederii Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparen a în procesulț
decizional i Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anun ul cu privire laș ț
ini ierea  elaborării  proiectului  deciziei  precum  i  anun ul  cu  privire  la  consultări  publiceț ș ț
inclusiv i proiectul de decizie cu toate anexele i explica iile de rigoare au fost plasate peș 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 identificare  a normelor care ar  favoriza corup ia i  s-aț ș
constatat  că  eventuale  fapte  de  corup ie  ț  sunt  mai  mult  caracteristice  procesului  de
gestionare administrativă a bunurilor publice i a resurselor financiare publice, decît deș
elaborarea,aprobarea, corelarea, rectificarea Bugetului local.
 Astfel,  Proiectul  de  decizie  nu prezintă elemente de corup ie.ț

9. Constatările expertizei  juridice 

 Proiectul  de decizie privind corelarea  bugetului  Primariei  satului   Grozeşti  pentru  anul
2022    corespunde normelor legale. 

 Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legisla iei  în vigoare i exercitareaț ș
competen elor APL Groze ti  în reglementarea  gestionării banilor publici.ț ș

 Contabil- şef                         Fonari Natalia
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

la Proiectul de Decizie  nr. 4/ 15  din  06.12.2022 ”Cu privire la corelarea
Bugetului Primăriei Grozeşti aprobat pentru anul 2022.”

      Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Autorul proiectului deciziei în
baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, a Legii integrită ii nr.82/2017ț
i  a  Metodologiei  de  efectuare  a  expertizei  anticorupţie  a  proiectelor  de acte  legislative  iș ș

normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017. 
      Autor al proiectului de act normativ este contabila-şefă  a Primăriei Grozeşti.
 Categoria actului normativ propus este Decizie a consiliul local, ceea ce corespunde art.112
din Constitu ie, art.18 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017. ț

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

I.1. Pertinen a autorului, categoriei propuse a actului i a procedurii de promovare aț ș
proiectului

Potrivit art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decisional, etapele asigurării
transparen ei sunt :ț
Respectarea  rigorilor  de  transparenţă  în  procesul  decizional  la  promovarea  proiectului
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.". 
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  informative.  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.
În  urma  analizei  proiectului  prenotat,  constatăm  că  promovarea  acestuia  se  realizează  cu
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respecatarea  rigorilor  impuse  de  Legea  nr.  239/2008  privind  transparenţa  în  procesul
decizional. 

I.2. Scopul anunţat i scopul real al proiectuluiș  
      Potrivit notei informative, Scopul principal al proiectului este de a corela bugetul 
primăriei satului Grozeşti pentru anul 2022 cu bugetul de stat.

Se urmăresc următoarele obiective :

- administrarea şi gestionarea eficientă a finanţelor publice;

- accentuarea  responsabilităţilor  conducătorului  APL  pentru  administrarea
bugetului  local;

- asigurarea transparenţei  folosirii banilor publici.

        Analizând proiectul, constatăm că scopul declarat de autor în nota informativă corespunde
prevederilor acestuia. 

I.3. Interesul public şi interesele private promovate prin proiect

      Textul proiectului  prevede corelarea Bugetului Primăriei Grozeşti aprobat pentru anul 2022
cu Bugetul de Stat.
Proiectul de act normative  a fost consultat cu părţile interesate, a fost plasat pe pagina web a 
Primăriei  Grozeşti.

     Aşadar, constatăm că promovarea proiectului se realizează cu respectarea interesului
public. 

I.4. Justificarea solu iilor proiectuluiț
I.4.1. Suficienţa argumentării din nota informativă.

   (1) În conformitate cu art.21 din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative: 
Proiectul unui act normativ se elaborează în cîteva etape consecutive, după cum urmează: 
    a) desemnarea persoanei responsabile sau, după caz, formarea grupului de lucru care va 
elabora proiectul, precum şi asigurarea suportului tehnic, organizatoric şi financiar al 
procesului de elaborare; 
    b) determinarea categoriei, conceptului şi stabilirea structurii actului normativ; 
    c) elaborarea versiunii iniţiale a proiectului şi întocmirea notei informative;
    d) întocmirea tabelului de concordanţă, în cazul în care prin proiectul actului normativ se 
urmăreşte armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene; 
    e) consultarea publică, avizarea proiectului actului normativ de către autorităţile a căror 
competenţă are tangenţă directă sau indirectă cu obiectul de reglementare a proiectului actului 
normativ, efectuarea expertizelor, inclusiv expertiza anticorupţie, expertiza juridică şi, după 
caz, expertiza de compatibilitate cu legislaţia Uniunii Europene şi expertiza grupului de lucru al
Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător; 
    f) întocmirea sintezei obiecţiilor i propunerilor autorită ilor publice şi, după caz,a sintezei ș ț
recomandărilor reprezentanţilor societăţii civile; 
    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 Guvernului, sînt
stabilite de către Guvern.

I.4.2. Argumentarea economică-financiară.
       Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă
trebuie să conţină  „e) 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,dar va conduce la suplimentarea veniturilor  bugetului local pentru
annul 2022”. 

                                 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 act normativ se elaborează cu respectarea următoarelor reguli: 

A fost  expus în limbă simplă, clară şi concisă; 
Nu s-au folosit  folosit neologisme, doar  sinonime de largă răspândire; 
 S-au folosit noţiuni monosemantice,
Termenii de specialitate au fost  utilizaţi numai  în domeniul de activitate la care se referă
proiectul.
 În  limbajul  normativ  aceleaşi  noţiuni  se  exprimă  numai  prin  aceiaşi  termini.  Textul
proiectului  corespunde tehnicii  legislative  şi  normative,  regulilor  limbajului  şi  expresiei
juridice.

II.2. Coeren a legislativă a proiectuluiț

      Textul proiectului nu conţine conflicte dintre prevederile acestuia cu reglementările
altor acte legislative sau normative în vigoare. 

- Proiectul a fost elaborate în conformitate cu art.14, p.2, lit (n) din Legea privind Administraţia
publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; Legea finanţelor publice locale nr. 397-XV din
16.10.2003;  art.55  alin.(5)  al  Legii  nr.181  din  25  iulie  2014  privind  finanţele  publice  şi
responsabilităţile  bugetar  fiscal;  Legea  nr.260  din  08.09.2022 privind  modificarea  Legii
bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205 din 06.12.2021 (M.O.nr.284–290 din 16.09.2022),
Anexa  nr.7,volumul  transferurilor  de  la  bugetul  de  stat  către  bugetele  locale;  Hot  ărîrea  
Guvernului  nr.777  din  09  noiembrie  2022  ((M.O.nr.349–361  din  11,11,2022) privind
repartizarea şi redistribuirea alocaţiilor aprobate în Legea bugetului de stat  pentru anul 2022
nr.205 din 06.12.2021.

II.3. 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.4/ 15 din 06.12.2022  ”Cu privire la corelarea Bugetului Primăriei 
Grozeşti aprobat  pentru anul 2022” potrivit autorului, are drept scop principal  
corelarea bugetul primăriei satului Grozeşti pentru anul 2022 cu bugetul de stat, avînd ca
obiective administrarea şi gestionarea eficientă a  finanţele publice  prin accentuarea 
responsabilităţilor conducătorului APL.

În nota informativă se men ionează, că  proiectul în cauză nu conţine elemente de corupţie, ci ț
are ca efect direct respectarea legisla iei în vigoare.ț

Expertizat:                                        Tofan Serghei, primar




