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PROCES  - VERBAL nr.06 

din 19.08.2020 
  

al şedinţei  ordinare a consiliului orăşenesc Corneşti 
 
Total membri ai consiliului          -  13     
Din ei prezenţi                              -  12 

Lipsesc motivat                             -   1  (A.Vatamaniuc) 
Lipsesc nemotivat                         -   0 

 

  
Preşedintele şedinţei este ales :         -  Valentin   Baciu 
 
AU  VOTAT:          pentru  - 11     împotriva - 0        s-au  abţinut  - 1 

  

       Consilierul care va semna deciziile consiliului în cazul în care preşedintele 
şedinţei se află în imposibilitatea de a semna este ales   -  Leon  Bileţchi 
 
 AU  VOTAT:          pentru  - 11     împotriva - 0       s-au abţinut  - 1 
                                                             

ORDINEA  DE ZI: 
 
1.Cu privire la executarea bugetului primăriei oraşului Corneşti pentru  
I semestru  al anului 2020. 

                                                        Raportor : V. Buga – primar 

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru anul de studii 
şi pentru sezonul rece 2020-2021.      
                                                                        Raportor :   V. Buga    - primar 

                                               Cooraportori : M. Cudreavţev - director creşa-grădiniţa “Poieniţa”; 
                                                                                E. Zglavoc       -  director creşa-grădiniţa “Mărţişor”; 

          3. Cu privire la redicţionarea  mijloacelor  financiare în interiorul instituţiei. 
                                                              Raportor : V. Buga - primar  

          4.Cu privire la repartizarea surselor financiare din soldul  disponibil. 
                                                                        Raportor : V. Buga - primar 

          5. Cu privire  la  modificarea şi complectarea pct.2 din decizia consiliului  
              nr.3/13 din 20.05.2020.  

                 Raportor : V. Buga - primar 
          6. Cu privire la aprobarea planului geometric  al  terenului  aferent  construcţiilor. 

                  Raportor : V. Buga – primar 
 

7. Cu privire la modificarea bugetului primăriei  or.Corneşti  pentru  anul 2020 
 Raportor : V. Buga - primar       
 
 
AU  VOTAT:          pentru  - 12      împotriva - 0        s-au  abţinut  - 0 
 
 

 
 

 

                Republica Moldova, Raionul Ungheni 
                Consiliul   orăşenesc   Corneşti       

________________________________________________ 
MD 3608, oraşul  Corneşti  str. Gavriil Musicescu - 45, 

tel/fax ( 236) 61 2-44; 61 2-02;   tel. (236).61 2 -36 

                      orasul.cornesti@gmail.com 
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I.S-A EXAMINAT:                          “Cu privire la  executarea bugetului primăriei  

                                                       or.Corneşti pentru I semestru al anului 2020” 

                                                            _____________________________________________ 

                                                                            Raportor:  V. Buga  - primar 

      V. Buga - primar, a adus la cunoştinţa consiliului  cum s-a executat bugetul  
primăriei  oraşului  Corneşti  pentru  I  semestru al  anului  2020, pentru examinare  
şi aprobare(Nota informativă se  anexează)   

Au luat cuvîntul: 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Buget şi finanţe                                          - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Cultură,Învăţămînt,Tineret şi Sport           - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Protecţia mediului şi Ocrotirii Sănătăţii      - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Socială  şi Funciară                                    - Aviz pozitiv 

 Examinînd cele menţionate mai sus, 

    În conformitate cu art. 14 alin.2lit.”n”  din Legea R.Moldova  nr. 436-XVI din 
28.12.2006  cu privire la administraţia publică locală,art.47 alin. 2 lit”c” din Legea 
R.Moldova nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii  bugetar-fiscale 
cu modificările şi complectările ulterioare, art.31 pct.3 din  Legea R.Moldova  nr. 397-
XV din 16.10.2003  privind  finanţe publice locale,cu modificările şi complectările 

ulterioare, Decizia Consiliului orăşenesc Corneşti nr nr.10/11 din 09.12.2019”Cu 
privire la aprobarea bugetului primăriei or. Corneşti pentru a.2020,în lectura a 
doua”,Nota informativă prezentată de dna V. Buga - primar ,Rapoartele privind 
executarea bugetului  I simestru,luînd în consideraţie Avizul comisiilor consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Corneşti, 
                                                    D E C I D E : 
1.Se ia act de Raportul  prezentat de V. Buga - primar “Cu privire la executarea bugetului  

primăriei or.Corneşti  pentru  I semestru  al anului 2020”(Nota informativă se anexează) 

 
2. Se aprobă, de Raportul privind executarea  bugetului  primăriei  or.Corneşti, pentru  
I simestru  al anului 2020, la capitolul venituri  în sumă de 3463,2 mii lei şi la 
capitolul cheltuieli  în sumă de 3059,6 mii  lei  sau 35.8 la suta fata de planul 
precizat şi executarea  cheltuielilor,pe programe şi subprograme, 
conform anexelor. 
 
3.Se recomandă conducătorilor instituţiilor din subordinea primăriei, şi pe viitor să 
întreprindă măsuri de utilizare eficientă a finanţelor publice.  
 
4.Controlul executării prezentei decizii i se pune în seama dnei V. Buga-primar. 
 
AU  VOTAT:            pentru - 12              împotriva - 0          s-au abţinut  - 0 
 

II. S-A   EXAMINAT:                               “Cu privire la pregătirea instituţiilor de 

                                                            învăţămînt preşcolar pentru anul de studii 

                                                 şi pentru sezonul rece 2020 – 2021” 

                                                _________________________________________________________ 
                           Raportor :  V. Buga – primar 

   Cooraportori: M. Cudreavţev - director creşa-grădiniţa “Poieniţa”; 
                                                              E. Zglavoc     -  director creşa-grădiniţa “Mărţişor”; 
 

    Vera  Buga - primar, a informat consiliul orăşenesc că, în comun cu directorii  
instituţiilor preşcolare se  întreprind  acţiuni de pregătire a instituțiilor de învățământ 
pentru  activitate  în noul an de studii 2020-2021 și  pentru perioada rece a anului(Nota 

explicativă se anexează). 

    M.Cudreavţev ,director - interimar, creşa-grădiniţa “Poieniţa”or. Corneşti, a menţionat 
că  sediul grădiniţei  şi colectivul  este  pregătit pentru începutul anului  şcolar şi 
pentru sezonul rece  2020-2021 (Nota explicativă se anexează). 

 
 E. Zglavoc,director - interimar , creşa-grădiniţa “Mărţişor”s.Romanovca a explicat că  cu  
susţinerea  APL,s-au  efectuat  lucrări de reparaţie  la grădiniţă  (Nota explicativă se 

anexează).  
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Au luat cuvîntul: 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Buget şi finanţe                                            - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Cultură,Învăţămînt,Tineret şi Sport             - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Protecţia mediului şi Ocrotirii Sănătăţii       - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Socială  şi Funciară                                     - Aviz pozitiv 

Examinînd cele menţionate mai sus,  
           În scopul bunei pregătiri  către noul an de studii şi către sezonul rece 2020 - 
2021 al instituţiilor preşcolare din teritoriu,în conformitate cu art. 14 al (2) lit. ( q,z ) din  
Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28 decembrie 2006,Codul 
Educaţiei al R. Moldova nr.152 din 17.07.2014,cu modificările şi complectările 
ulterioare,Legea R.Moldova nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice 
locale,Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 
administrativă,cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare, 
examinînd Nota informativă prezentată de dna V. Buga primar;M. Cudreavţev, 
 director-interimar la creşa-grădiniţă “Poieniţa”or. Corneşti; E. Zglavoc,director  la 
creşa-grădiniţă “Mărţişor” s. Romanovca luînd în consideraţie,Avizul comisiilor 
consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,  
                                            D E C I  D E : 

1.Se ia act de Nota explicativă prezentată de dna V. Buga primar;  
M. Cudreavţev, director-interimar la creşa-grădiniţă “Poieniţa” or. Corneşti;  
E. Zglavoc,director  la creşa-grădiniţă “Mărţişor” s. Romanovca “Cu privire la pregătirea 
instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru anul de studii şi pentru sezonul rece 2020-2021”. 
 
2.Se pune în sarcina  primarulului oraşului Corneşti,dna Buga Vera:   
 să asigure control asupra funcţionării normale a instituţiilor din subordine, consumului de 

resurse energetice şi realizarea măsurilor pentru conservarea energiei; 

 să ţină sub control  respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute 

 de bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor destinate pregătirii către  sezonul  rece; 

 să administreze tehnica care  va fi antrenată la lucrările de deszăpezire a străzilor şi 

drumurilor de acces în localități prin încheierea contractelor cu posesorii tehnicii respective. 

 
3.Se pune în sarcina  directorului creşă - grădiniţă or. Corneşti dna M. Cudreavţev şi 
ddirectorului creşa - grădiniţă s. Romanovca dna E. Zglavoc :   
 să asigure funcţionalitatea viabilă a instituţiior preşcolare pe parcursul întregului an de studii; 

 să întreprindă măsuri de rigoare pentru asigurarea evidenţei stricte  a tuturor copiilor şi 
organizarea alimentaţiei în instituţie,conform normativelor în vigoare; 

 să asigure instruirea şi atestarea persoanelor responsabile de exploatarea centralelor termice  
şi sobelor ; 

 să ţină sub control riguros consumul de  resurse energetice şi realizarea măsurilor necesare 
conservării energiei, precum şi respectarea normelor şi regulilor securităţii antiincendiare; 

 

AU  VOTAT:            pentru - 12         împotriva – 0         s-au abţinut  - 0 
 

III.S-A  EXAMINAT:                           „Cu privire la redicţionarea mijloacelor  

                                                                     financiare în interiorul instituţiei” 
                                                        ____________________________________________ 

                                                                    Raportor:   V. Buga  - primar 

       V. Buga - primar, a adus la cunoştinţa consiliului privind necesitatea  de a  
  redicţiona mijloacele financiare în interiorul  instituţilor  preşcolare deoarece, în 
ambele instituţii  multe bunuri  din  inventar  s-au  învechit şi este necesar de a  
procura altele. Iar, bunurile  uzate 100%,raportate la mijloace fixe, vor fi casate.Şi 
Ministerul Finanţelor în baza scrisorii nr. 07/1-18/40 din 29.06.2020,recomandă APL 
ca economiile formate în cadrul instituţiilor de învăţămînt, în special şi la grădiniţe, 
(ţinînd cont de impactul financiar considerabil al Pandemiei Covid-19) să fie redicţionate  

şi utilizate în scopuri precum : reparaţia  blocurilor, procurarea echipamentelor digitale şi 
IT, desfăşurarea lucrărilor de amenajare a teritoriului instituţiei  etc.   
Mijloacele financiare în interiorul instituţiei se vor redicţiona în felul următor: 
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                              ORG2  06953 “Grădiniţa  or.Corneşti”   
 

 Cod ECO  333110 (activitatea) 00448       -  79410,00 
 

 Cod ECO  314110 (activitatea) 00199            + 38720 (aragaz,printer,frigider) 
 Cod ECO  338110 (activitatea) 00199            +   2775  (ştergare) 
 Cod ECO  316110 (activitatea) 00199            + 23598  (bancheta şi teren de joacă) 
 Cod ECO  339110 (activitatea) 00199            + 14127 ( inventor sportiv) 
 Cod ECO  336110 (activitatea) 00199            +     190  (accesor p/u printer) 

 
                  ORG2  06954 “Grădiniţa s. Romanovca”  -  49840,00 lei 
 

 Cod ECO  333110 (activitatea) 00448          -  30 000,00 
 Cod ECO  211180 (activitatea) 00199          -   20 075,00   

 
 Cod ECO  314110 (activitatea) 00199           +    2 500  (maşină de spălat) 

 Cod ECO  316110 (activitatea) 00199           +  12 835 (mobilă-bucătărie, 
) 

 Cod ECO  311120 (activitatea) 00199           +  13500  (perete steclopachet) 

                                                

 Au luat cuvîntul: 
    Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Buget şi finanţe                                          - Aviz pozitiv 
    Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Cultură,Învăţămînt,Tineret şi Sport           - Aviz pozitiv 
   Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Protecţia mediului şi Ocrotirii Sănătăţii      - Aviz pozitiv 
   Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Socială  şi Funciară                                    - Aviz pozitiv 

Examinînd şi discutînd cele menţionate mai sus,  
   În temeiul art. 14 alin.(2) lit”n”al  Legii privind Administraţia Publică Locală 
 nr.436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile Legea R.Moldova nr. 181 
 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii  bugetar-fiscale,Legea privind 
finanţele publice locale,nr. 397 - XV din 16.10.2003, cu modificările ulterioare, Decizia 
consiliului  or. Corneşti nr.10/11 din 09.11.2019 Cu privire la aprobarea bugetului 
primăriei or.Corneşti  pentru a.2020,în lectura a doua”, Scrisoarea nr.07/1-18/40 
 din 29.06.2020, înaintată de Ministerul Finanţelor, Documentele justicative 
(conturi,oferte), luînd în consideraţie Avizul comisiilor consultative de specisalitate,Consiliul 

orăşenesc Corneşti, 
                                                 D E C I D E : 
1.Se ia act de Nota Informativă prezentată de dna V. Buga - primar „Cu privire la 
redistribuirea mijloacelor financiare în interiorul instituţiei” (Nota informativă se anexează) 

 
2. Se acceptă, redicţionarea  mijloacelor financiare  în sumă de 108 245,00 lei, în 
interiorul  instituţiilor  preşcolare  or. Corneşti, după cum urmează: 

 
                           ORG2  06953 “Grădiniţa  or.Corneşti”  -  79 410,00 lei 

 
 Cod ECO  333110 (activitatea) 00448            -   79 410,00  

 

 Cod ECO  314110 (activitatea) 00199            + 38 720,00; 
 Cod ECO  338110 (activitatea) 00199            +   2 775,00 
 Cod ECO  316110 (activitatea) 00199            + 23 598,00 

 Cod ECO  339110 (activitatea) 00199            + 14 127,00; 
 Cod ECO  336110 (activitatea) 00199            +      190,00 

 
                  ORG2  06954 “Grădiniţa s. Romanovca”  -  28 835,00 lei 
 

 Cod ECO  333110 (activitatea) 00448            -    8 760,00  
 Cod ECO  211180 (activitatea) 00199            -  20 075,00   

 
 Cod ECO  314110 (activitatea) 00199            +   2 500,00 
 Cod ECO  316110 (activitatea) 00199            +  12 835,00 
 Cod ECO  311120 (activitatea) 00199            +  13 500,00 

                                                   

3. Controlul  executării  prezentei decizii  i se atribuie dnei  Vera Buga – primar. 
 
Au votat :           pentru -  12         impotriva - 0        s-au abţin – 0 
 



5 

 

 

 
 

 
IV.S-A EXAMINAT:                                              „Cu privire  la repartizarea surselor  

                                                                             financiare din soldul disponibil” 

                                                                       _____________________________________  
                                                                          Raportor :    V. Buga  - primar 

 

     V. Buga – primar,  a dat citire  solicitării  nr.723 din  05.08.2020 înaintată de Direcţia 
Situaţii Excepţionale mun. Ungheni care solicită de a examina posibilitatea indentificării 
surselor financiare  pentru achiziţionarea detectoarelor optico electronice de fum, în scopul 
protejării locuinţelor  persoanelor din categoria de risc din teritoriu  primăriei .  Propune 
de aloca  din soldul disponibil.(Nota informativă se anexează) 

Au luat cuvîntul: 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Buget şi finanţe                                          - Aviz pozitiv 
 Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Cultură,Învăţămînt,Tineret şi Sport           - Aviz pozitiv 
 Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Protecţia mediului şi Ocrotirii Sănătăţii      - Aviz pozitiv 
 Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Socială  şi Funciară                                    - Aviz pozitiv 

Examinînd şi discutînd cele menţionate mai sus,  
     În  temeiul art. 14  alin.2, lit. n al Legii R.Moldova privind administraţia publică locală 
nr. 436-XVI din 28.12.2006,în conformitate cu prevederile Legea R.Moldova nr. 181 din 
25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii  bugetar-fiscale şi ţinînd cont de  Legea 
 R. Moldova  nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale,Decizia consiliui 
orăşenesc Corneşti  nr. 10/11 din 09.11.2019„Cu privire la aprobarea bugetului primăriei  
or.Corneşti pentru a.2020,în lectura a doua”,Solicitarea   nr. 19/5-1297 din 04.08.2020 
din partea Ministerului Afacerilor Interne al R.Moldova,Circulara nr. 723 din 05.08.2020, 
înaintată de Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Ungheni, luînd  în consideraţie Avizul 
comisiilor consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,                                                                   
                                               D E C I D E :  
1.Se ia act de Nota Informativă prezentată de dl. V.Buga - primar “Cu privire la 
repartizarea surselor financiare din soldul disponibil”. 
 

2.Se  repartizează,  din soldul disponibil la situaţia de 01.01.2020,mijloacele financiare 
 în sumă de 3000,00 lei, pentru procurarea  a 15 detectoare optico electronice de fum, în 
scopul protejării locuinţelor persoanelor din categoria de risc din teritoriu  primăriei.   
   

 ORG 2  11106, subprogramul 3702,  cod ECO  339110                      +  3000,00  lei;  
                                   

3.Contabilitatea primăriei ( L.Manole-contabil şef), va achita suma menţionată în pct.2 din  
prezenta decizie,conform legislaţiei în vigoare şi documentelor justicative. 
 

4. Controlul executării prezentei decizii i se atribuie  dlui V. Buga- primar. 
 

Au votat :       pentru - 12         impotriva -  0       s-au abţinut  – 0 

  
V.S-A EXAMINAT:                                   “Cu privire  la  modificarea şi complectarea pct.2  

                                                                  din decizia consiliului nr.3/13 din 20.05.2020“ 
                                                                         __________________________________________________ 

                                                                                  Raportor :    V. Buga - primar 

     V. Buga - primar ,a explicat motivul modificării prezentei decizii în felul următor: 
   La efectuarea lucrărilor cadastrale pentru actualizarea planului geometric  de către  SCT 
Ungheni  al I.P. “Agenţia Servicii Publice”, sa calculat  suprafaţa  precisa  a terenului  
aferent construcţiei care constitue 0,6764 ha. Deaceia este necesar  de a modifica  decizia 
consiliului nr. 3/13 din 20.05.2020 din suprafaţa de  0,6650 ha în 0,6764 ha 
Au luat cuvîntul: 

Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Buget şi finanţe                                          - Aviz pozitiv 
 Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Cultură,Învăţămînt,Tineret şi Sport           - Aviz pozitiv 
 Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Protecţia mediului şi Ocrotirii Sănătăţii      - Aviz pozitiv 
 Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Socială  şi Funciară                                    - Aviz pozitiv 
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Examinînd şi discutînd cele menţionate mai sus, 

 
 

        În  temeiul art. 14 ali.2 lit.”n” al Legii privind administraţia publică locală 
 nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza lucrărilor cadastrale prezentate de către Î.S. 
Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului privind delimitarea unor terenuri 
proprietate publică UAT or. Corneşti r-ul Ungheni,elaborate în baza Legii nr. 29 din 
05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice, şi Regulamentului privind modul de 
delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.63  din 11.02.2019, în conformitate art.10 Legii 828-XII din 25.12.1991, Codul Funciar 
al R.Moldova nr.828 din  25.12.1991,Legea  R. Moldova  nr. 100 din 22.12.2017”Cu privire 
la actele normative”, Decizia consiliului orăşenesc  Corneşti nr. 3/13 din 20.05.2020, 
Confirmarea  cu nr. 06 -104 din 30.07.2020,eliberată de  Agenţia Proprietăţii publice  
R. Moldova „URBANPROIECT”,luînd în consideraţie Avizul  comisiilor consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc  Corneşti, 
 
                                                                 D E C I D E: 
1.Se ia act de Nota Informativă,prezentată de dna V. Buga, primar“Cu privire  la  

modificarea şi complectarea pct.2 din decizia consiliului nr.3/13 din 20.05.2020“ (Se 
anexează). 

2. Se modifică, pct.2  din decizia consiliului nr.3/13  din 20.05.2020“Cu privire la 
actualizarea planului geometric a terenului aferent construcţiilor”,cu următorul conţinut : 
       
                          Se exclude sintagma   -    cu suprafaţa de 0,6650 ha 
                         Se  include sintagma   -   cu suprafaţa de  0,6764 ha 

 
3. Controlul executării prezentei decizii i se atribuie  dlui V. Buga- primar. 
 
Au votat :        pentru - 12        impotriva -0                 s-au abţinut  –0  
 

VI.S-A EXAMINAT:                               Cu privire la aprobarea planului 

                                                            geometric a terenului  aferent construcţiilor 

                                                          _________________________________________ 
                                                                      Raportor: V.Buga – primar 

  Vera  Buga - primar, a menţionat că,  în baza Studiului de fundamentare şi a planului 
geometric  actualizat  a  bunului imobil,cu număr cadastral 9233406.549, este necesar de 
a  se  aproba planul  geometric  al  bunului  imobil,cu număr cadastral 9233406.549, cu 
suprafaţa de 0,6764 ha teren aferent construcţiilor,proprietate a  APL, amplasat  or.  
Corneşti  r-l  Ungheni, în rezultatul  lucrărilor de actualizare efectuate de  SCT Ungheni al  
Agenţiei  Servicii Publice. 
Au luat cuvîntul: 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Buget şi finanţe                                          - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Cultură,Învăţămînt,Tineret şi Sport           - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Protecţia mediului şi Ocrotirii Sănătăţii      - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Socială  şi Funciară                                    - Aviz pozitiv 
 

 Examinînd cele menţionate mai sus, 

    În  temeiul art.14 alin.(2) lit.d), art.76  al Legii R. Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
privind administraţia publică locală,art.10,art.13  alin(1) lit.”g”  din Legea  R. Moldova 
nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art.18  
din Legea R. Moldova nr.1543-XIII din 25.02.1998 cadastrul bunurilor imobile, Avizul de 
recepţie din  09.07.2020  eliberat de  SCT Ungheni  al I.P.”Agenţia Servicii Publice” , 
Planul Geometric,decizia consiliului  nr. 6/5 din 19.08.2020“Cu privire  la  modificarea şi 

complectarea pct.2 din decizia consiliului nr.3/13 din 20.05.2020“,examinînd  Nota informativă 
prezentată de dna V. Buga - primar, luînd  în consideraţie, Avizul comisiilor consultative de 

specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,  
 

                                                D E C I D E :  
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1.Se ia act de Nota Informativă prezentată de dna V. Buga - primar “Cu privire la 
aprobarea  planului geometric a terenului  aferent construcţiilor”. 
 
 
 

2. Se  aprobă, planul  geometric  al terenului aferent,proprietate a  APL, număr cadastral  
9233406.549, cu suprafaţa de 0,6764 ha, mod de folosinţă “pentru construcţii”, amplasat   
or.  Corneşti  r-l  Ungheni, actualizat  de  SCT Ungheni al  I.P. Agenţiei  Servicii Publice, 
în baza studiului de fundamentare “URBANPROIECT”. 
  
3. Se pune în sarcina  dlui  V. Livandovschi,specialist de a depune o cerere la SCT 
Ungheni al Agenţiei  Servicii Publice,pentru  : 
 
- înregistrarea bunului imobil cu număr cadastral 9233406.549 
 
-solicitarea Extrasului din registrul bunurilor imobile a bunului imobil cu număr cadastral  
9233406.549. 

 

4.Controlul executării prezentei decizii i se atribuie   dnei V. Buga – primar 
 
Au votat :        pentru - 12        impotriva - 0                 s-au abţinut  – 0  
 
VII.S-A  EXAMINAT:                              „ Cu privire la modificarea bugetului   

                                                                      primăriei or. Corneşti pentru anul 2020” 
                                                                     ____________________________________________ 

                                                                       Raportor:   V. Buga  - primar 

 

    V. Buga - primar, a adus la cunoştinţa consiliului privind necesitatea  de a modifica 
bugetul pentru anul 2020 deoarece, în baza  deciziei consiliului  raional nr. 4/20 din 
13.08.2020“Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”,s-a alocat suma de 125,0 mii lei 
pentru a continua lucrările de construcţie  la proiectul cu  denumirea “Alimentarea cu apă 
şi canalizare a oraşului Corneşti, Alimentarea cu apă a satului Romanovca, Staţia de tratare 
din or.Corneşti, etapa IV.(Nota informativă se anexează). 
Au luat cuvîntul: 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Buget şi finanţe                                            - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Cultură,Învăţămînt,Tineret şi Sport             - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Protecţia mediului şi Ocrotirii Sănătăţii      - Aviz pozitiv 
Preşedintele comisiei consultative de specialitate – Socială  şi Funciară                                      - Aviz pozitiv 
 

 Examinînd cele menţionate mai sus, 
    În temeiul  art. 24 al Legii R.Moldova nr. 397- XV din 16.10.2003 privind  finanţele 
publice locale, art. 14 alin.2 al Legii  R.Moldova privind administraţia publică locală  
Nr.436 –XVI din 28.12.2006, Contractul nr. 2/4409-5931 din 18.04.2018, donator  
Ministerul Agriculturii,Dezvoltării Regionale şi Mediului,Decizia consiliui orăşenesc 
Corneşti  nr. 10/11 din 09.11.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei or.Corneşti 
pentru a.2020,în lectura a doua”,Decizia consiliului raional nr. 4/20 din 13.08.2020 “Cu 
privire la alocarea mijloacelor financiare”,luînd  în consideraţie, Avizul comisiilor 
consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti, 

 
                                                 D E C I D E : 
1.Se ia act de Nota Informativă prezentată de dna V. Buga- primar „Cu privire la 
modificarea  bugetului primăriei or.Corneşti pentru anul 2020”.(Se anexează) 
 
2. Se modifică, bugetul primăriei or. Corneşti pentru  anul  2020, aprobat prin Decizia 
consiliului orăşenesc Corneşti  nr. nr. 10/11 din 09.11.2019 „Cu privire la aprobarea 
bugetului primăriei or.Corneşti pentru a.2020,în lectura a doua”, la partea de  venituri  şi   
partea de cheltuieli, în sumă de 125,0 mii lei, după cum urmează: 
 

 la compartimentul venituri se va majora la contul: 
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 la contul  -  193120 (Transferuri capital primate cu destinaţie special  între bugetele locale de nivelul II şi 

bugetele locale de nivelul I  în cadrul unei unităţi administrare teretorială)                   + 125,0 mii lei   
 

    

 

 

 la compartimentul cheltuieli se va majora la contul: 

 
  la contul  -  319230  (instalaţii de transmisie în curs de execuţie ) + 125,0 mii lei  

                   (org2 11106 Aparatul primarului   subgrup.0630 - Aprovizionarea cu apă)   
                           

3. Controlul  executării  prezentei decizii  i se atribuie dnei  Vera Buga – primar.  
 
 

Au votat :           pentru - 12       impotriva  - 0        s-au abţinut  - 0 

 
 
 

 

 
 

Preşedintele  şedinţei                                                        V. Baciu  
  
 
Secretarul consiliului                                                         E. Chitoraga  

 

 

 

  
 
 

Consilieri  prezenţi  la  şedinţă: 

 
 

1. L.Ciobanu; 
2. N. Bînzari; 
3. S. Popa; 
4. V. Işcalău; 
5. V. Baciu; 
6. A.Moraru; 
7. P. Vasiliev; 
8. M. Podelniuc; 
9. L. Bileţchi; 
10. M. Ţurcanu 

11. E. Căpăţînă 

12. A. Cuştan 
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                                                                                                                                              Anexă 
                                                                                                                                                  la decizia nr.6/1 din ..08.2020 

 

Notă informativă 
la proiectul de decizie a Consiliului orăşenesc Corneşti  nr.6/1 din   19.08.2020 

 „Cu privire la  executarea bugetului primăriei or. Corneşti pentru I simestru a anului 
2020”  

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

     Primăria  oraşului  Corneşti    -  Buga    Vera, primar 

                                    Raportor:   - Buga     Vera,primar 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie: 

 

 Proiectul de decizie „Cu privire la executarea bugetului primăriei oraşului Corneşti pentru I semestru  al 

anului 2020” a fost elaborat  în scopul de a raporta executarea bugetului local în conformitate cu 

legislaţia în vigoare cît şi de a informa consilierii despre rezultatele executării  bugetului întru analiza şi 

aprecierea rezultatelor obţinute pe perioada examinată şi de a asigura transparenţa în gestionarea 

eficientă a finanţelor publice de către executorii de buget. 
  Bugetul local pentru anul 2020 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului localnr. 10/11 
din 09  decembrie 2019 la partea de venituri în sumă totală de 5432.2 mii lei și la cheltuieli în  sumă 

de 5432.2 mii lei. 

 

     In perioada raportata bugetul primariei a fost corelat si suma precizata pe an constituie  

         8029.4 mii lei  inclusiv : 
 
 150 mii lei - transferuri  capitale de la Consiliul raional primite cu destinatie  speciala ca 
contributie la  proiectul „Aprovizionarea cu Apa si Canalizare”;                                                   
 150 mii lei  -   transferuri  capitale de la Bugetul de Stat  primite cu destinatie  speciala ca 

contributie la  proiectul „Aprovizionarea cu Apa si Canalizare” ;  
 2 mln   lei   -   transferuri capitale  cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat  si 
institutiile bugetelor locale de nivelul I  Fondul Ecologic  (constructia apeductului);                       
 90.7 mii lei - Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si 
bugetele locale de nivelul 1                                                                                                                        
 200 mii lei - donatii voluntare pentru cheltuieli capitale  (contributia populatiei la proiectul „Apa si 
Canalizare”) ;                                                                                                                                                  
 4.5 mii lei -  Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile 
bugetare    (contributia populatiei la proiectul „Mai ECO esti cu un popas la Cornesti”) ;   

  
               In procesul executarii bugetului au fost operate modifcari  in baza Deciziilor Consiliului 

local, in  urma carora bugetul local pe anul 2020  s-a modificat si constituie :  

                                                  

 La venituri     -    8029.4 mii lei; 

 La cheltuieli   -   8557.5 mii lei. 

                                                       Cheltuieli 
               Structura functionala a cheltuielilor bugetului local este rezultatul politicii bugetar-

fiscale,care  si determina cheltuielile realizate in perioada respectiva: 

 
 Pentru domeniul invatamintului                                                 -   36.8 la suta; 
  Protectia sociala                                                                        -     5.3 la suta; 
  Serviciile de stat  cu destinatie generala                                   -   39.1 la suta; 
  Cultura, sport si activitati pentru tineret tineret                        -   24.4 la suta 
  Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale       -   28.6 la suta ; 
  Servicii in domeniul economiei                                                   -  100,0 la suta  

           Cheltuielile bugetului local pe perioada de 6 luni a fost executate in suma totala de 3059.6 

mii lei sau 35.8 la suta fata de planul precizat.     
                                                                                      

3. Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare: 
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  Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat în 

vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și 

Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

 

 

 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

   

 Legile care reglementează domeniul vizat: 

Legea R.Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală; 

Legea R.Moldova nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale; 
Legea R.Moldova  nr.397-XV din 16.10.2003  privind  finanţe publice locale,cu modificările şi 

complectările ulterioare; 

Decizia Consiliului orăşenesc Corneşti nr nr.10/11 din 09.12.2019”Cu privire la aprobarea bugetului 

primăriei or. Corneşti pentru a.2020 , în lectura a doua”, 

5. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări 

necesită cheltuieli financiare şi de altă natură; 

      Aprobarea prezentului proiect de decizie, nu necesită surse financiare suplimentare. 
Implimentarea proiectului de decizie „Cu privire la  executarea bugetului primăriei or. Corneşti 

pentru 6 luni a anului 2020”, presupune permiterea declarării executării bugetului la  venituri şi 

cheltuieli pentru aprecierea rezultatelor obţinute în perioada menţionată şi nu implică  alocarea 

mijloacelor financiare. 

 Astfel, se constată că implimentarea proiectului va realize finalitatea  prevăzută. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

     În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea 

elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice  inclusiv și proiectul 

de decizie cu toate explicațiile de rigoare   se vor plasa  pe panoul de informaţii şi pe pagina web 

www.orasulcornesti.com  a primăriei.   
Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru examinare, avizare  si adoptare la 

şedinţa consiliului.  

 

7. Impactul  proiectului 

     Proiectul respectiv, este elaborat conform Legislației R Moldova și nu întrunește acte de corupere 

însă, va avea un impact semnificativ  în respectarea legislației în vigoare. 

     Tot odată prin proiect  se urmăreşte satisfacerea interesului public de a asigura raportarea  
executării  bugetului local pentru  6 luni a anului 2020 , la partea de venituri şi partea de cheltuieli 

pe programe  şi subprograme. 

 

 

 

 

Executor :  
Contabil şef                                                    Manole  Luminiţa 
 
 
 
 
 
 

Primar                                                              V. Buga 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.orasulcornesti.com/
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                                                                                       Anexă                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               la decizia 6/1 din 19.08.2020  

 
                                                                                  
                           

SINTEZA 
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) 

la proiectul    ”Cu privire la  executarea bugetului primăriei or. Corneşti 
pentru I simestru a anului 2020” 

(denumirea proiectului) 

 

 

Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică  

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului 
proiectului 

 

 

Nu sint obiectii si 

propuneri. 

I. Obiecţiile  

  

  

II. Propunerile (recomandările)  

  

  

 
 

 

SINTEZA 

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 
(structurată pe articole sau puncte din proiect) 

la proiectul”Cu privire la  executarea bugetului primăriei or. Corneşti 
pentru I simestru a anului 2020” 

(denumirea proiectului) 

 

 

Conţinutul 

articolelor/ 
punctelor din 

proiectul prezentat 

spre avizare şi 

coordonare 

Participantu

l la avizare 
(expertizare)

/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecţiei/ 
propunerii/ 

recomandării  

Conţinutul 

obiecţiei/ 
propunerii/rec

o-mandării 

Argumen-

tarea 
autorului 

proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri de ordin general 

     

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

     

 

 

 

Primar                                                                              V.  Buga 
Contrasemnează : 
Secretarul  Consiliului                                                       E. Chitoraga 
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                                                                                Anexă                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                        la decizia 6/1 din 19.08.2020 

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 
 

la proiectul de Decizie „Cu privire la  executarea bugetului primăriei or. Corneşti 

                                                   pentru I simestru a anului 2020 “ 
 
        Prezentul Raport de Expertiză Anticorupţie, a fost întocmit de primarul primăriei oraşului 

Corneşti  dna  Buga  Vera, în baza Legii R.Moldova nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la 
actele normative”, a Legii Integrității nr. 82 din 25.05.2017 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 şi Legii nr.436 din 28.12.2006 cu privire la 
administrația publică locală. 

 
  

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

 
   I.1 Pertinența autorului,categoriei propuse a actului și a procedurii de promovare a proiectului 

 

        Autor al proiectului de act normativ este  Consiliul orăşenesc  Corneşti iar, autor 
nemijlocit este primarul primăriei or. Corneşti, ceia ce corespunde cu prevederile Legii   
R.Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală.  
 
     Categoria actului normativ propus este:  Decizia consiliului orăşenesc Corneşti,ceea ce corespunde 
cu  art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu privire 

la actele normative”. 

 

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

                                        

     Potrivit art.8 al Legii R.Moldova nr.239 din 13.11.2008 “Privind transparenţa în procesul 
decisional”, etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sînt:  

 
 Informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei; 
 Punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente  
        acestuia; 
 consultarea cetăţenilor,asociaţilor constituite în corespunderea cu legea, altor părţi interesate; 
 examinarea recomendărilor cetăţenilor, asociaţilor constituite în corespundere cu legea, altor 
       părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; 
 informarea publicului referitor la deciziile adoptate. 

 

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

 
1. APL or. Corneşti, asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora 
prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web  a primăriei or. Corneşti,cu respectarea termenilor 
prevăzuţi de legislaţia în vigoare fiind asigurat accesul parţilor interesate la proiectul prenotat 
pentru a putea prezenta sau expedia recomandări pe marjinea proiectului. 

            
2.  Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe panoul informativ a 
primăriei cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor.Reeşind din  cele 
menţionate, transparenţa în procesul decisional a fost asigurată. 

 

 I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului  
 
  

       Potrivit notei informative,prezentul proiect al deciziei înaintat consiliului orăşenesc Corneşti 

„Cu privire la executarea bugetului primăriei oraşului Corneşti pentru I semestru  al anului 2020”este 
elaborat în scopul de determina cheltuielile realizate in perioada respectivă. 
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          Bugetul local pentru anul 2020 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului local 
nr. 10/11 din 09  decembrie 2019 la partea de venituri în sumă totală de 5432.2 mii lei și la 

cheltuieli în  sumă de 5432.2 mii lei. 

 
 

 

           In perioada raportata bugetul primariei a fost corelat si suma precizata pe an constituie 
8029.4 mii lei. 
 
 

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

           Textul proiectului, a fost elaborate în conformitate cu prevederile  art. 14 alin.(2)  lit.”n”al 
Legii R. Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art.6 lit.h) al 

Legii R.Moldova nr. 100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”, se realizează cu respectarea  
interesului public. 

 

 I.5. Justificarea soluțiilor proiectului 
 
                                     I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă. 
 

În conformitate cu art.21 din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, 

proiectul actului normativ este însoţit de “nota informativă”, care cuprinde: 

 
 denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului ; 
 
 condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie; 

 
 conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare; 
 

 fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 
cheltuieli financiare şi de altă natură; 
 
 avizarea şi consultarea publică a proiectului; 
 

 impactul  proiectului; 
 
         Elaborarea şi aprobarea deciziei„Cu privire la executarea bugetului primăriei oraşului 

Corneşti pentru I semestru  al anului 2020”,este necesară în legătură cu transparanţa executării 

bugetului pentru  primele  6 luni a anului 2020 şi cu aprobarea bugetului raportat la venituri şi 
cheltuieli, ţinînd cont  şi de soldul disponibil format la 01.01.2020: 

 
                                       I.5.2. Argumentarea economico - financiară. 
 
          Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017cu privire la actele normative, nota informativă 

trebuie să conţină fundamentarea economico-financiară.  
        Astfel, se constată că implementarea proiectului  a fost coordonat cu comisiile  consultative  

de specialitate, în vederea argumentării actului normative din punct de vedere economic - 

financiar.     

        

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 act normativ se elaborează  cu respectarea următoarelor reguli:  

 
 Se expune în limbă simplă,clar şi concis; 

 
  Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; 

 
  Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice; 
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  Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de 
activitate la care se referă reglementarea; 

 
   În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni. 
 

 

 
  Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, 

semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; 
 

 Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi 
expresiei juridice. 

 
 

 

  II.2. Coerența legislativă a proiectului. 
 
      În textul proiectului nu au fost indentificate 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 entităţilor publice responsabile de 

implementarea acestora, activitate care nu este supusă, potrivit normelor de proiect, riscurilor de 

corupţie. 

 

      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„Cu privire la  executarea bugetului primăriei or. Corneşti pentru  I simestru  

 a anului 2020”,este unul în interes public. Analizînd proiectul – se constată că scopul declarat de 

autor în nota informativă este că, cheltuielile bugetului local pentru perioada I simestru a anului 
2020  a   fost executat cu  35,8 la sută faţă de planul precizat. 

 

În ceia ce priveşte asigurarea transparenţei procesului deciziţional se constată că aceasta a 
fost respectată de autorul proiectului, anunţul privind iniţierea proiectului de decizie, anunţul 

privind consultarea publică a proiectului, precum şi proiectul şi nota explicativă sînt plasate pe 

panoul din incinta primăriei. 

 

       Proiectul expertizat nu conţine factori şi riscuri de corupţie. 

 
 

 

 

 
 Primar                                                               V. Buga 
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             Anexă 
                                                                                                                           la decizia nr.6/1 din 18.07.2020 

 

Raport privind executarea bugetului local la situația 30 iunie 2020 

 
      

mii lei 

 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 
Executat 

anul curent 

Executat față de precizat 
pe an 

 

devieri (+/-) în % 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

I. VENITURI 1 5 434,2 8 029,4 3 463,2 -4 566,2 43,1 

 

              

 

Impozite și taxe 11 1 436,5 1 436,5 757,8 -678,8 52,7 

 

Impozit pe venitul reținut din 
salariu 

111110 1 015,4 1 015,4 594,0 -421,5 58,5 

 

Impozitul pe venitul 
persoanelor fizice spre 
plată/achitat 

111121 87,0 87,0 12,2 -74,8 14,0 

 

Impozit pe venitul persoanelor 
fizice ce desfasoara activitati 
independente in domeniul 
comertului 

111124 6,0 6,0 3,0 -3,0 50,0 

 

Inpozitul funciar al pers fiz si 

jur in calitate de intreprinzator 
113161 0,0 0,0 1,9 1,9   

 

Impozitul funciar al 
persoanelor fizice - cetateni 

113171 15,9 15,9 8,1 -7,8 51,2 

 

Impozitul pe bunurile 
imobiliare ale persoanelor 
juridice 

113210 8,3 8,3 0,9 -7,4 10,8 

 

Impozitul pe bunurile 
imobiliare ale persoanelor fizice 

113220 2,9 2,9 2,5   86,2 

 

Impozitul pe bunurile 
imobiliare achitat de către 
persoanele juridice și fizice 
înregistrate în calitate de 
întreprinzător din valoarea 
estimată (de p 

113230 22,4 22,4 17,3 -5,1 77,2 

 

Impozitul pe bunurile 

imobiliare achitat de către 
persoanele fizice – cetăţeni din 
valoarea estimată (de piaţă) a 
bunurilor imobiliare 

113240 78,7 78,7 46,4 -32,3 59,0 

 

Taxa de piaţă 114411 13,7 13,7 3,4 -10,3 24,8 

 

Taxa pentru amenajarea 
teritoriului 

114412 14,0 14,0 4,7 -9,3 33,3 

 

Taxa de plasare (amplasare) a 
publicităţii (reclamei) 

114414       0,0   

 

Taxa pentru dispozitivele 
publicitare 

114415 0,5 0,5 0,4 -0,1 76,0 

 

Taxa pentru unitățile 

comerciale și/sau de prestări 
servicii 

114418 96,7 96,7 32,3 -64,4 33,4 
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Taxa pentru aplicarea 
simbolicii locale 

114423           

 

Taxa pentru salubrizare 114426 25,0 25,0 18,3 -6,8 73,0 

 

Taxa pentru patenta de 
întreprinzinzător 

114522 50,0 50,0 12,5 -37,5 25,0 

 

          0,0   

 

Alte venituri 14 138,5 343,0 59,3 -283,7 17,3 

 

Arenda terenurilor cu altă 
destinație decît cea agricolă 
încasată în bugetul local de 

nivelul I 

141533 6,5 6,5 0,2 -6,3 3,7 

 

Plata pentru certificatele de 
urbanism şi autorizările de 
construire sau desfiinţare 
încasată în bugetul local de 
nivelul I  

142215 0,1 0,1 0,1 -0,1 50,0 

 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 
142310 116,1 116,1 34,1 -82,0 29,4 

 

Plata pentru locațiunea 
bunurilor patrimoniului public 

142320 11,2 11,2 4,5 -6,8 39,7 

 

Amenzi şi sancţiuni 
contravenţionale încasată în 
bugetul local de nivelul 1 

143130 1,0 1,0 0,0 -1,0   

 

Donatii voluntare pentru 

cheltuieli curente din surse 
interne pentru instit. Bug. 

144114   4,5 4,5 0,0   

 

Donaţii voluntare pentru 

cheltuieli capitale din surse 
interne pentru instituţiile 
bugetare 

144214   200,0 8,5 -191,5 4,3 

 

Alte venituri încasate în 
bugetele locale de nivelul 1 

145142 3,6 3,6 7,5 3,9 208,3 

 

Transferuri primite în cadrul 

bugetului public național 
19 3 859,2 6 249,9 2 646,1 -3 603,8 42,3 

 

Transferuri curente primite cu 
destinaţie specială  între 
bugetul de stat şi bugetele 
locale de nivelul I pentru 
învățământul preșcolar, primar, 
secun 

191211 2 546,6 2 546,6 970,0 -1 576,6 38,1 

 

Transferuri capitale primite cu 
destinatie speciala 

191220   150,0   -150,0 0,0 

 

Transferuri curente primite cu 

destinatie speciala intre 
bugetul de stat si bugetele 
locale de nivelul 1 pentru 
infrastructura drumurilor 

191216 351,0 351,0 351,0 0,0 100,0 

 

Transferuri curente primite cu 
destinaţie generală între 
bugetul de stat şi bugetele 
locale de nivelul I 

191231 961,6 961,6 577,0 -384,6 60,0 

 

Alte transferuri curente primite 
cu destinatie generala intre 
bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul 1 

191239 0,0 90,7 22,7 -68,0 25,0 
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Transferuri capitale primite cu 
destinatie speciala intre 
institutiile bugetelor locale de 
nivelul 2 si institutiile bugetelor 
locale de nivelul 1 în  

191420   2 000,0 725,5 -1 274,5 36,3 

 

Transferuri capitale primite cu 
destinatie speciala  între 
bugetele locale de nivelul 2 si 
bugetele locale de nivelul 1 în 
cadrul unei unităţi adminis 

193120   150,0   -150,0 0,0 

 
       

 
       

 

Total  cheltuieli   5 434,2 8 557,5 3 059,6 -5 497,9 35,8 

 

Servicii de stat cu destinație 
generală 

01       0,0   

 

Autorități legislative și executive 0111 1 437,4 1 661,0 666,4 -994,6 40,1 

 

Alte servicii de stat cu 
destinație generală 

0169   20,0 -9,1 -29,1   

 

Ordine publica si securitate 
nationala 

03           

 

Servicii de pompieri si salvatori 0321           

 

Servicii în domeniul 

economiei 
04           

 

Transport rutier 0451 351,0 351,0 351,0 0,0 100,0 

 

Gospodaria de locuinte si 
gospodaria serviciilor 
comunale 

06           

 

Amenajarea satelor, oraselor 0620 85,0 103,0 26,5 -76,5 25,7 

 

Aprovizionarea cu apa 0630   2 800,0 725,5 -2 074,5 25,9 

 

Iluminarea stradala 0640 57,9 148,0 120,5 -27,5 81,4 

 

Cultura, sport, tineret, culte 
și odihnă 

08           

 

Servicii de sport și cultură 
fizică 

0812 55,0 55,0 5,2 -49,8 9,5 

 

Servicii pentru tineret 0813 25,0 25,0   -25,0 0,0 

 

Servicii în domeniul culturii 0820 732,7 732,7 192,7 -540,0 26,3 

 

Învățămînt 09       0,0   

 

Educație timpurie 0911 2 660,2 2 660,2 979,3 -1 680,9 36,8 

 

Protecție socială 10           

 

Protecție impotriva excluziunii 
sociale 

1070 30,0 1,6 1,6 0,0 100,0 

 

Sold de mijloace bănești la 
începutul perioadei 

91           

 

Sold de mijloace bănești la 
sfîrșitul perioadei 

93           

        

        

        

 

Contabil                                          Luminita Manole 
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R A P O R T 
privind executarea bugetului,conform clasificaţiei pe programe şi subprogram la situaţia din 

30.06.2020 

     
mii lei 

Denumirea  Cod  Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 
anul 

curent 

Executat față de 
precizat pe an 

devieri 
(+/-) 

în % 

Cheltuieli,  total   5 434,2 8 557,5 3 059,6 -5 497,9 35,8 

Servicii de stat cu destinaţie 
generală 01 1437,4 1681,0 657,3 -1 023,7 39,1 

Exercitarea guvernării 0301 1437,4 1661 666,4 -994,6 40,1 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi 
de intervenţie 0802   20,0 -9,1 -29,1 -45,5 

Ordine publică și securitate 
națională 03       0,0   

Protecția civilă și apărarea împotriva 

incendiilor 3702       0,0   

Servicii în domeniul economiei 04 351,0 351,0 351,0 0,0 100,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 351,0 351 351 0,0 100,0 

Gospodăria de locuințe și 
gospodăria serviciilor comunale 06 142,9 3051,0 872,5 -2 178,5 28,6 

Amenajarea oraselor, satelor 7502 85,0 103 26,5 -76,5 25,7 

Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503   2800 725,5 -2 074,5 25,9 

Iluminarea stradala 7505 57,9 148 120,5 -27,5 81,4 

Cultură, sport,tineret,culte și 
odihnă 08 812,7 812,7 197,9 -614,8 24,4 

Serviciu in domeniul culturii 8502 732,7 732,7 192,7 -540,0 26,3 

Sport 8602 55,0 55 5,2 -49,8 9,5 

Tineret 8603 25,0 25   -25,0 0,0 

Învățămînt 09 2660,2 2660,2 979,3 -1 680,9 36,8 

Educație timpurie 8802 2660,2 2660,2 979,3 -1 680,9 36,8 

Protecție socială 10 30,0 1,6 1,6 0,0 100,0 

Protecție socială în cazuri 
excepționale  9012 30,0 1,6 1,6 0,0 100,0 

          0,0   

       

       

      

       

       Contabil  şef                  L.Manole 
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                     Cheltuieli si active  financiare conform clasificatiei economice 

  

Denumirea cod 
Precizat 
pe an 

Executat 
anul curent 

ex-preciz 
(+-) 

ex-preciz  
(%) 

Ex/preciz  
(%) 

II Cheltuieli active si financiare 
conform clasificatiei economice   8557,5 3059,6 -5497,9 35,8 35,8 

Cheltuieli de personal 21 3438,1 1380,7 -2057,4 40,2 40,2 

Bunuri si servicii 22 786 296,3 -489,7 37,7 37,7 

Prestatii sociale 27 26,1 4,7 -21,4 18 18 

Alte cheltuieli 28 73,8 25,5 -48,3 34,6 34,6 

Mijloace fixe 31 3455 1170,2 -2284,8 33,9 33,9 

Stocuri de materiale circulante 33 778,5 187,5 -591 24,1 24,1 

Active neproductive 37   -5,3 -5,3    

 

  

 

Nota explicativa  la executarea bugetului pentru  6 luni anul 2020 
 

Bugetul local pentru anul 2020 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului local 
nr. 10/11 din 09  decembrie 2019 la partea de venituri în sumă totală de 5432.2 mii lei și la 

cheltuieli în  sumă de 5432.2 mii lei. 

 

In perioada raportata bugetul primariei a fost corelat si suma precizata pe an constituie 

8029.4 mii lei  inclusiv : 
 

 150 mii lei - transferuri  capitale de la Consiliul raional primite cu destinatie  speciala ca 

contributie la  proiectul „Aprovizionarea cu Apa si Canalizare”; 

 
 150 mii lei  -   transferuri  capitale de la Bugetul de Stat  primite cu destinatie  speciala ca 

contributie la  proiectul „Aprovizionarea cu Apa si Canalizare” ; 

 
 2 mln   lei   -   transferuri capitale  cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat  si 

institutiile bugetelor locale de nivelul I  Fondul Ecologic  (constructia apeductului); 

 
 90.7 mii lei -  Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul 1 

 
 200 mii lei - donatii voluntare pentru cheltuieli capitale  (contributia populatiei la proiectul 

„Apa si Canalizare”) ; 

 
 4.5 mii lei -  Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile 

bugetare    (contributia populatiei la proiectul „Mai ECO esti cu un popas la Cornesti”) ; 

 

In procesul executarii bugetului au fost operate modifcari  in baza Deciziilor Consiliului local, 

in  urma carora bugetul local pe anul 2020  s-a modificat si constituie : 
 

 La venituri     -    8029.4 mii lei; 

 

 La cheltuieli   -   8557.5 mii lei. 

 

Cheltuieli 

 
Structura functionala a cheltuielilor bugetului local este rezultatul politicii bugetar-fiscale,care 
si determina cheltuielile realizate in perioada respectiva: 
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     s-a executat 

       pe 6 luni 

 
 Pentru domeniul invatamintului                                                  979,3             -   36.8 la suta; 

 
Protectia sociala                                                                                1,6             -   100,0 la suta; 

 
Serviciile de stat  cu destinatie generala                                       657,3            -     39.1 la suta; 

 
Cultura, sport si activitati pentru tineret tineret                             197,9             -   24.4 la suta 

 
Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale           872,5              -   28.6 la suta ; 

 
Servicii in domeniul economiei                                                        351,1             -  100,0 la suta 

 
 

Cheltuielile bugetului local pe perioada de 6 luni a fost executate in suma totala de 3059.6 mii lei 

sau 35.8 la suta fata de planul precizat. 

 

 

                 Conform clasificatiei functionale atat veniturile cat si cheltuielile  la nivel 
                                    de ECO 6 se prezinta in anexa  la decizie .                     

 

                                                                                        mii lei 
 

 

 
 

                                                                   R A P O R T  

                           privind executarea de casa a bugetului orasului Cornesti  

                              conform clasificatiei economice pe 6 luni - anul 2020 

 
 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 
Executat pe 
anul 2020 

Executat față de 
precizat pe an 

devieri 
(+/-) 

în % 

Total  cheltuieli   5434.2 8557.5 3059.6 -5497.9 35.8 

Servicii de stat cu destinație generală 01 1437.4 1681.0 657.3 -1023.7 
39.1 

 

Ordine publică și securitate națională 03     
 
 

Servicii în domeniul economiei 04 351 351 351 0 
100 

 

Gospodăria de locuințe și gospodăria 

serviciilor comunale 
06 142.9 3051 872.5 -2178.5 

28.6 
 

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă 08 812.7 
      
812.7 

197.9 -614.8 
24.4 

 

Învățămînt 09 2660.2 2660.2 979.3 -1680.9 
36.8 

 

Protecție socială 10 30 1.6 1.6 0 
100 
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Denumirea indicatorului 
ECO k1-
k6 

Aprobat 
iniţial pe 
an 

Plan 
precizat pe 
an 

Executat în 
perioada de 
gestiune 

Executat fata de  
planul precizat 

     (+  -)   ( % ) 

  Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei   % 

                                1         2     3     4       5      6    7  7 

Total         

II. CHELTUIELI, TOTAL  4385.1 4323.9 1707.2 -2616.7    39,5  39.5 

Inclusiv:         

Salariul de bază 211110        

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 211180 2696.3 2696.3 1082.9 -1613.4      40,2  40.2 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 620.4 620.4 249.1 -371.3      40,2   40.2 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de 
angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării 212210 121.4 121.4 48.7 -72.7       40,1  40.1 

Energie electrică 222110 129.4 129.4 61.5 -67.9       47,5   47.5 

Energie termică 222130        

Apă şi canalizare 222140 6.5 6.5 1.8 -4.7       27,7  27.7 

Alte servicii comunale 222190 8 8 2.7 -5.3       33,8  33.8 

Servicii informaţionale 222210 33.4 33.9 23.2 -10.7       68,4  68.4 

Servicii de telecomunicaţii 222220 8.5 12.4 5.5 -6.9       44,4  44.4 

Servicii de transport 222400 27 26.6 3.4 -23.2       12,8  12.8 

Servicii de reparaţii curente 222500 425 164.1 105.1 -59       64,0  64 

Formare profesională 222600        

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 222710 9.5 9.5 2.5 -7       26,3  26.3 

Servicii medicale 222810 1.5 1.5 1.3 -0.2       86,7  86.7 

Servicii de pază 222940 25 25 2.4 -22.6        9,6  9.6 

Servicii poştale 222980 9.4 9.5 3.7 -5.8       38,9  38.9 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 167.5 359.6 83.2 -276.4       23,1  23.1 

Compensatii 272500 16 16  -16         0  0 

Ajutoare banesti 272600  1.6 1.6 0       100  100 

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate 

din mijloacele financiare ale angajatorului 273500 7.5 8.5 3.1 -5.4       36,5  36.5 

Achitarea indemnizației alesului local la expirarea mandatului 273600        

Cotizaţii în organizaţiile din ţară 281120 2 2  -2        0  0 

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 281600 60.8 43.7 7.7 -36       17,6  17.6 

Alte cheltuieli curente 281900 10 28 17.8 -10.2       63,6  63.6 

III. ACTIVE NEFINANCIARE  1049.1 4233.6 1352.4 -2881.2       31,9  31.9 

Inclusiv:         

Reparatii capital ale clădirilor 311120 77.9 149.5  -149.5        0  0 

Procurarea construcţiilor speciale 312110        

Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale 312120  300 300        100  100 

Reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie 313120        

Procurarea maşinilor şi utilajelor 314110 150.5 4.5  -4.5    

Procurarea mijloacelor de transport 315110  146 146         100  100 

Realizarea  mijloacelor de transport 315210   -3.8 -3.8    

Procurarea uneltelor şi  sculelor, inventarului de producere şi 

gospodăresc 316110 52 47 1.4 -45.6           3,0  3 

Procurarea altor mijloace fixe 318110 8 8 1.1 -6.9         13,8  13.8 

Reparaţii capitale ale altor mijloace fixe 318120        

Instalaţii de transmisie în curs de execuţie 319230  2800 725.5 -2074.5         25,9  25.9 

Pregătirea proiectelor 319240        

Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 331110 290 290 54.2 -235.8         18,7  18.7 

Procurarea pieselor de schimb 332110  1.8 1.8         100,0  100 

Procurarea produselor alimentare 333110 341.1 341.1 72.3 -268.8         21,2  21.2 

Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 334110 0.8 0.8 0 

-0.8 

 

 

           0 

 
 0 

Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi 
alte scopuri 335110 5.5 4.9 0 -4.9           0  0 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de 
birou 336110 42.5 49.4 25.6 -23.8         51,8  51.8 

Procurarea  materialelor de construcţie 337110 24.3 29.3 17.1 -12.2         58,4  58.4 

Procurarea accesorilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei 338110 0.5 0.5 0.5 0        100  100 

Procurarea  altor   materiale 339110 56 60.8 16 -44.8        26,32  26.32 
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Anexă la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.98 din 

20 iunie 2017 

 

  

 

Tabelul 11.2 

Raport de  performanţă1 la situaţia din ____30.06.2020___ FD-053 

       
Cod 

Autoritatea bugetară2 Primaria orasului Cornesti           

Instituţia bugetară Actiuni generale         3732 

Grupa principală, grupa, 

subgrupa Alte servicii de stat cu destinatie generala         0169 

Program Domenii generale de stat         8 

Subprogram 

Gestionarea fondurilor de rezerva si 

interventie         0802 

I. Informaţie generală  (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1) 

  
Scop   

Asigurarea finantarii activitatilor 

imprevizibile si exceptionale 

          

Obiective   Finantarea mijloacelor alocate din fondul de rezerva conform deciziilor Consiliului local 

Descriere narativa   

Asigurarea finantarii cheltuielilor aferente 

care parvin pe parcursul anului si nu sunt 

prevazute in buget, din contul Fondului de 

rezerva. 

          

        

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se 

generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1) 

Categoria Cod Denumirea 

Unitatea 

de 

măsură 

Aprobat Executat3 Devieri   

            
Valoarea 

(+/-) 
Explicații 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

De produs 
o 

Nr evenimentelor cu caracter imprevizibil 

finantate din Fondul de rezerva numar 5 2      

De rezultat 

r 

Gradul de executare a mijloacelor alocate 

din Fondul de rezerva in raport cu volumul 

alocat 

% 
100    33     

De eficiență e 

Cheltuieli medii la un eveniment cu 

caracter imprevizibil finantat din bugetul 

local 

mii lei 

6       5     

III. Cheltuieli, mii lei  (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea 
bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i) 

Categoria 
Cod 

Aprobat Precizat Executat5 

P3 Eco (K2) 

1 2 3 4 5 6 

Total, inclusiv:     30000 19949 10051 

Bunuri si servicii   22 30000 19949 10051 

        
IV. Constatari, concluzii si recomandari6 

Şeful subdiviziunii responsabile de buget     _____________/________________ /    (numele, prenumele) 

Şeful subdiviziunii responsabile de politici 7      _____________/_____________ /    (numele, prenumele) 

        
Data:_______________ 

  

L.Ș. 

    



23 

 

 

 

      
 

  

 
Tabelul 11.2 

Raport de  performanţă1 la situaţia din ____30.06.2020___ FD-053 

       
Cod 

Autoritatea bugetară2 Primaria orasului Cornesti           

Instituţia bugetară Aparatul Primarului         11106 

Grupa principală, grupa, subgrupa Dezvoltarea comunala si amenajarea 0620 

Program 

Dezvoltarea gospodariei de 

locuinte si serviciilor 

comunale         75 

Subprogram 

Dezvoltarea gospodariei de 

locuinte si serviciilor 

comunale         02 

I. Informaţie generală  (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1) 

  
Scop 

Un sat curat si amenajat           

Obiective 
Lichidarea gunoistelor neautorizate 

Descriere narativa 
Actiuni privind amenajarea 

satului si mentinerea curateniei 
          

        II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se 

generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1) 

Categoria Cod Denumirea 

Unitatea 

de 

măsură 

Aprobat Executat3 Devieri   

            
Valoarea 

(+/-) 
Explicații4 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

De produs 
o 

Numarul gunoistelor  

neautorizate lichidate numar 3 3      

De rezultat 

r 

Ponderea gunoistelor 

neautorizate fata de anul 

precedent 

% 

85       

De eficiență e 
Costul mediu de salubrizare la 

un locuitor din localitate 
mii lei 

0,03    0,01     

III. Cheltuieli, mii lei  (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea 

bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i) 

III. Cheltuieli, mii lei  (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară 

de nivel superior –Org1 sau Org1i) 

Categoria Cod   Aprobat Precizat Executat5   

  P3 Eco (K2)         

1 2 3 4   5 6   

Total, inclusiv: 00333   83000   103001 39669   

                

Bunuri si servicii 00333 22 73000   73000 7289   

Alte cheltuieli 00333 28 0   18001 17873   

Stocuri de mteriale circulante 00333 33 12000   12000 1320   

        
IV. Constatari, concluzii si recomandari6 
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Semnat: 

       
Conducătorul autorității / instituţiei  bugetare  ______________/_____________/   (numele, prenumele) 

Şeful subdiviziunii responsabile de buget     _____________/________________ /    (numele, prenumele) 

Şeful subdiviziunii responsabile de politici 7      _____________/_____________ /    (numele, prenumele) 

        

        
Note: 

         1)Rapoartele de performanţă se întocmesc semianual şi anual şi se prezintă concomitent cu rapoartele financiare în termenii stabiliţi pentru prezentarea 

acestora.  
 2) Rapoartele de performanță se întocmesc de fiecare instituție bugetară (Org2). Ulterior autoritatea bugetară de nivel superior (Org1) întocmește 

raportul generalizat, pe care îl publică pe pagina web. 

 3) Dacă unele obiective sau indicatori nu pot fi evaluați semestrial, valoarea realizată a acestora se completează doar în raportul anual.   

 4) Vor fi oferite explicații succinte despre cauzele devierilor în raport cu valoarea planificată a indicatorilor de performanță. 

 5) În secțiunea  III la rubrica "Executat" se indică  executarea de casă, iar în cazul prestațiilor finanțate din BASS se vor reflecta cheltuielile efective. 

  6) Această  secțiune trebuie să ofere o informație generală despre gradul de implementare a obiectivelor subprogramului. Vor fi formulate succint 

principalele constatări și  concluzii cu privire la  performanța realizată și factorii care au influențat devierile majore, precum și recomandări sau 

eventuale acțiuni corective pentru informarea și luarea deciziilor de către managerul de program și conducătorul autorității publice.  

 7) Conducătorul autorității bugetare și șeful subdiviziunii responsabile de politici  semnează doar rapoartele generalizate ale autorităţii bugetare la nivel 
de subprogram. 

 

 

    

Anexă la Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr.98 din 20 iunie 2017 

 
  

 
Tabelul 11.2 

Raport de  performanţă1 la situaţia din ____30.06.2020___ FD-053 

       
Cod 

Autoritatea bugetară2 Primaria orasului Cornesti 1923 

Instituţia bugetară Aparatul Primarului 11106 

Grupa principală, grupa, 

subgrupa Autoritati legislative si executive 0111 

Program Executivul si serviciile de suport 3 

Subprogram Exercitarea guvernarii 0301 

I. Informaţie generală  (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1) 

  
Scop 

Interese promovate si probleme solutionate ale populatiei din teritoriul administrat 

Obiective 

1. Întocmirea și înaintarea spre examinare a proiectelor de decizii 

2. Examinarea petițiilor cetățenilor localității şi organizarea audierilor publice 

3. Promovarea intereselor generale pentru locuitorii teritoriului administrat 

Descriere narativa 

Implimentarea politicilor de stat in teritoriul administrat si promovarea intereselor locuitorilor din 

teritoriul administrat. Elaborarea si implimentarea deciziilor in conformitate cu legislatiile in vigoare 

a RM. 

        II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se 

generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1) 

Categoria Cod Denumirea 

Unitatea 

de 

măsură 

Aprobat Executat3 

Devieri 

Valoarea 

(+/-) 
Explicații4 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

De produs 
o1 Nr. proiectelor de decizii elaborate numar 120 40      

o2 

Nr sedintelor ordinare/ extraordinare 

desfasurate numar 10 5      
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o3 Nr de certificate sperfectate si eliberate numar 900  215     

De rezultat 

r1 

Pregatirea materialelor necesare 

dezbaterii in consiliul local si 

perfectarea deciziilor si procesului-

verbal al sedintei Consiliului local 

numar 

330       

  
r2 

Indeplinirea calitativa si in termen a 

obiectivelor propuse 
% 

100    100     

  
r3 

Evidenta contabila a veniturilor si 

cheltuielilor bugetului primariei 
numar 

3    1     

De eficiență e1 

Cheltuieli medii de exercitare a 

guvernarii la un locuitor din localitate 

(2966 locuitori) 

mii lei 
0,5       

III. Cheltuieli, mii lei  (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea 

bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i) 

Categoria 
Cod 

Aprobat Precizat Executat5 

P3 Eco (K2) 

1 2 3 4 5 6 

Total, inclusiv: 00005   1437400 1661161 666382 

                

Cheltuieli de 

personal 00005 21 927500 927500 394342 

Bunuri si servicii 00005 22 122000 247300 55563 

Prestatii sociale 00005 27 3000 3000 1419 

Alte cheltuieli 00005 28 27000 45360 7650 

Mijloace fixe 00005 31 262900 334550 147095 

Stocuri de materiale 

circulante 00005 33 95000 103451 60313 

            

IV. Constatari, concluzii si recomandari6 

Semnat: 

       
Conducătorul autorității / instituţiei  bugetare  ______________/_____________/   (numele, prenumele) 

Şeful subdiviziunii responsabile de buget     _____________/________________ /    (numele, prenumele) 

Şeful subdiviziunii responsabile de politici 7      _____________/_____________ /    (numele, prenumele) 

        
Data:_______________ 
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Raport de  performanţă1 la situaţia din 30.06.2020 
 

        
Autoritatea bugetară2 Primaria orasului cornesti 1923 

Instituţia bugetară Aparatul primarului 11106 

Grupa principală, grupa, subgrupa Servicii de sport si cultura fizica 0812 

Program Tineret si sport 86 

Subprogram Sport 8602 

I. Informaţie generală  (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1) 

  

Scop 

Conditii optime pentru promovarea unui mod sanatos de viata si atingerea unei performante in 
 domeniul culturii fizice si sportului 

Obiective 

Organizarea pe an a circa 5 activitati sportive. Majorarea numarului de populatie implicate in  
activitati sportive. 

          

Descriere narativa 
Promovarea unui mod sanatos de viata  si atingerea unor performante in domeniul culturii 
 fizice si sportului 

        

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și  

se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1) 

Categoria Cod Denumirea Unitatea de măsură Aprobat Executat3 

Devieri 

Valoarea 

(+/-) 

Explica

ții4 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

De produs 

o 

Numarul de masuri sportive 

petrecute numar 5 2      

o 

Numarul de tineri implicati in 

masuri spotive numar 60 20      

o             

De rezultat 
r 

Ponderea tinerilor implicati in 

activitatile sportive fata de anul 

2019 

% 

30       

r   
  

        

r             

De eficiență 

e 
Cheltuieli medii de organizare a 

unei activitati sportive 
mii lei 

11    2,6     

e 
Cheltuieli medii pentru un 

participant la activitatile sportive 
mii lei 

0,9   0,3     

e     
        

e     
        

III. Cheltuieli, mii lei  
(Se completează de 

către fiecare instituţie 
bugetară (Org2) şi 

ulterior se generalizează 

de către autoritatea 
bugetară de nivel 

superior –Org1 sau 

Org1i) 

              

Categoria 
Cod 

  
Aprobat Precizat Executat5 

P3   

1 2 Eco (K2) 4 5 6 

Total, inclusiv: 00230 3 55000 55000 5227 

              

Bunuri si servicii 00230 22 25000 55000 5227 

Alte cheltuieli curente   28 30000     

            

IV. Constatari, 
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IV. Constatari, concluzii si recomandari6 

Semnat: 

     
Conducătorul autorității / instituţiei  bugetare  ______________/_____________/   (numele, prenumele) 

Şeful subdiviziunii responsabile de buget     _____________/________________ /    (numele, prenumele) 

Şeful subdiviziunii responsabile de politici 7      _____________/_____________ /    (numele, prenumele) 

      
Data:_______________ 

     
 

 

 

    

Anexă la Ordinul Ministrului Finanțelor 

nr.98 din 20 iunie 2017 
 

  

 
Tabelul 11.2 

Raport de  performanţă1 la situaţia din 30.06.2020 FD-053 

       
Cod 

Autoritatea bugetară2 Primaria orasului Cornesti 1923 

Instituţia bugetară Aparatul Primarului 11106 

Grupa principală, grupa, 

subgrupa Iluminarea strazilor 0640 

Program Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 75 

Subprogram Iluminarea stradala 7505 

I. Informaţie generală  (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1) 

  Scop O localitate mai luminata 

Obiective 
Achitarea iluminarii stradale din localitate 

Descriere narativa Actiuni privind iluminarea satului in totalitate, a strazilor comunitatii. 

        II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se 

generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1) 

Categoria Cod Denumirea 

Unitatea 

de 

măsură 

Aprobat Executat3 

Devieri 

Valoarea 

(+/-) 
Explicații4 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

De produs o Nr de strazi iluminate in comunitate numar 7  3     

De rezultat 
r 

Ponderea iluminarii stradale fata de 

anul precedent 
% 

95       

De eficiență e 
Costul mediu de iluminare a unei strazi 

din localitate 
mii lei 8,3   39,3     

III. Cheltuieli, mii lei  (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea 

bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i) 

Categoria 
Cod 

Aprobat Precizat Executat5 
P3 Eco (K2) 

1 2 3 4 5 6 

Total, inclusiv:     57900 147956 117984 

Iluminarea 

stazilor 00335         

Bunuri si 

servicii 00335 22 57900 147956 117984 

            

        
IV. Constatari, concluzii si recomandari6 
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Semnat: 

       
Conducătorul autorității / instituţiei  bugetare  ______________/_____________/   (numele, prenumele) 

Şeful subdiviziunii responsabile de buget     _____________/________________ /    (numele, prenumele) 

Şeful subdiviziunii responsabile de politici 7      _____________/_____________ /    (numele, prenumele) 

        
Data:_______________ 

      

        L.Ș. 

       
Note: 

         1)Rapoartele de performanţă se întocmesc semianual şi anual şi se prezintă concomitent cu rapoartele financiare în termenii stabiliţi pentru 
prezentarea acestora.  

 2) Rapoartele de performanță se întocmesc de fiecare instituție bugetară (Org2). Ulterior autoritatea bugetară de nivel superior (Org1) 

întocmește raportul generalizat, pe care îl publică pe pagina web. 

 3) Dacă unele obiective sau indicatori nu pot fi evaluați semestrial, valoarea realizată a acestora se completează doar în raportul anual.   

 4) Vor fi oferite explicații succinte despre cauzele devierilor în raport cu valoarea planificată a indicatorilor de performanță. 

 5) În secțiunea  III la rubrica "Executat" se indică  executarea de casă, iar în cazul prestațiilor finanțate din BASS se vor reflecta cheltuielile 

efective. 

  6) Această  secțiune trebuie să ofere o informație generală despre gradul de implementare a obiectivelor subprogramului. Vor fi formulate 
succint principalele constatări și  concluzii cu privire la  performanța realizată și factorii care au influențat devierile majore, precum și 

recomandări sau eventuale acțiuni corective pentru informarea și luarea deciziilor de către managerul de program și conducătorul autorității 

publice.  
 7) Conducătorul autorității bugetare și șeful subdiviziunii responsabile de politici  semnează doar rapoartele generalizate ale autorităţii bugetare 

la nivel de subprogram. 

 
 
 
 

 

  

RAPORT  
privind performanţa pe programe/subprograme  

la situaţia din   30.06.2020 
  

 Cod 

Autoritatea bugetară  Primaria orasului  Cornesti 1923 

Instituţia bugetară Biblioteca nr1 Cornesti 06956 

Grupa principală, grupa, 
subgrupa 

Servicii in domeniul culturii 0820 

Program Cultura, cultele si odihna 85 

Subprogram Dezvoltarea culturii 02 

  

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1) 

Scop Valorificarea obiceiurilor si traditiilor in rindurile populatiei 

Obiective 1.Organizarea si desfasurarea  activitatilor cultural.  
2.Sporirea nr de cititori(vizitatori) ai bibliotecii 
2.Cresterea numarului de locuitori implicate in activitati. 

Descriere narativă Actiuni cultural ce tin de sustinerea de catre stat a institutiilor de cultura, 
promovarea valorilor culturale pe plan national. 

  

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate 
autorităţile/instituţiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile 
bugetare – Org1) 

Categoria Cod Denumirea Unitatea 
de 

măsură 

Anul de gestiune 

aprobat executat1 devieri3 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 

De 
produs 

o1 1. Nr de activitati cultural petrecute 

in localitate 

    

o2 2. Nr de cititori deserviti in biblioteca numar 300    222  

o3 3. Nr populatiei implicate in activitati     
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culturale 

De 
rezultat 

r1 1.Ponderea populatiei implicate in 
activitati cultural fata de anul 2019 

    

De 
eficienţă 

e1 1.Cheltuieli medii de organizare a unei 
activitati culturale 

    

e2 2.Cheltuieli medii de organizare a unui 
participant la activitatile culturale 

    

e3 3.Cheltuieli pentru deservirea unui cititor 
in biblioteca 

mii lei 0.5    0,2  

  

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se 
generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i) 

Denumirea Cod Anul de gestiune 

P3 Eco (k2) aprobat precizat Executat 

1 2 3 4 5 6 

 Servicii de biblioteca 00231  144400 144400 52166 

 Cheltuieli de personal 00231 21 119000 119000 4449 

 Bunuri si servicii 00231 22 18200 18200 7374 

 Prestatii sociale 00231 27 500 1500  

  28 1000   

Mijloace fixe 00231 31 1000 1000  

Stocuri de material circulante 00231 33 4700 4700 300 

   

Semnat: 
  
Conducătorul instituţiei ___________/_____________/ (numele, prenumele)  
  
Şeful subdiviziunii responsabile de buget __________/_____________ / (numele, prenumele)  

  
Şeful subdiviziunii responsabile de politici4 _________/____________ / (numele, prenumele)  
  
Data: _________________  

Note:  
1) Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.  
2) În capitolul III în rubrica “Executat” se indică executarea de casă.  
3) Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.  
4) Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorităţii bugetare la nivel de subprogram. 

 

      

 

 

  
 

  

RAPORT  
privind performanţa pe programe/subprograme  

la situaţia din 30.06.2020 
  

 Cod 

Autoritatea bugetară Primaria orasului Cornesti 1923 

Instituţia bugetară Biblioteca Romanovca 06957 

Grupa principală, grupa, 
subgrupa 

Servicii in domeniul Culturii 0820 

Program Cultura, cultele si odihna 85 

Subprogram Dezvoltarea culturii 02 

  

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1) 

Scop Valorificarea obiceiurilor si traditiilor in rindurile populatiei 

Obiective 1.Organizarea si desfasurarea  activitatilor cultural.  
2.Sporirea nr de cititori(vizitatori) ai bibliotecii 
2.Cresterea numarului de locuitori implicate in activitati. 

Descriere narativă Actiuni cultural ce tin de sustinerea de catre stat a institutiilor de cultura, 
promovarea valorilor culturale pe plan national. 

  

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate 
autorităţile/instituţiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile 
bugetare – Org1) 
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Categoria Cod Denumirea Unitatea 
de 

măsură 

Anul de gestiune 

aprobat executat1 devieri3 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 

De 
produs 

o1 1. Nr de activitati cultural petrecute 

in localitate 

    

o2 2. Nr de cititori deserviti in biblioteca numar 200    660  

o3 3. Nr populatiei implicate in activitati 
culturale 

    

De 
rezultat 

r1 1.Ponderea populatiei implicate in 
activitati cultural fata de anul 2019 

    

De 
eficienţă 

e1 1.Cheltuieli medii de organizare a unei 
activitati culturale 

    

e2 2.Cheltuieli medii de organizare a unui 
participant la activitatile culturale 

    

e3 3.Cheltuieli pentru deservirea unui cititor 
in biblioteca 

mii lei 0.7   0,04  

  

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se 
generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i) 

Denumirea Cod Anul de gestiune 

P3 Eco (k2) aprobat precizat executat 

1 2 3 4 5 6 

 Servicii de biblioteca 00231  139400 139400 28302 

 Cheltuieli de personal 00231 21 127900 127900 26010 

 Bunuri si servicii 00231 22 6500 6500 2202 

Prestatii nde asigurari 
sociale 

00231 27 500 500  

 Alte cheltuieli 00231 28 500 500  

 00231 31 1000 1000  

Stocuri de material 
circulante 

00231 33 3000 3000 90 

  Semnat: 
Conducătorul instituţiei ___________/_____________/ (numele, prenumele)  
  

Şeful subdiviziunii responsabile de buget __________/_____________ / (numele, prenumele)  
  
Şeful subdiviziunii responsabile de politici4 _________/____________ / (numele, prenumele)   

Data: _________________  
 Note:  
1) Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.  
2) În capitolul III în rubrica “Executat” se indică executarea de casă.  
3) Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.  
4) Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorităţii bugetare la nivel de subprogram. 
 

 

Forma FD-053 
  

Aprobat  
prin Ordinul ministrului finanţelor  

nr.216 din 28.12.2015 

RAPORT 
privind performanţa pe programe/subprograme  

la situaţia din 30.06.2020  

 Cod 

Autoritatea bugetară Primaria orasului cornesti 1923 

Instituţia bugetară Casa Cultură  Cornesti 06958 

Grupa principală, grupa, subgrupa Servicii in domeniul Culturii 0820 

Program Cultura,  cultele si odihna 85 

Subprogram Dezvoltarea culturii 02 

  

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1) 



31 

 

 

Scop Valorificarea obiceiuriloor si traditiilor in rindurile populatiei. 
 

Obiective 1.Organizarea si desfasurarea  activitatilor  culturale. 
2.Cresterea nr de locuitori implicate in desfasurarea activitatilor culturale 

Descriere narativă Caminul cultural are in competenta organizarea masurilor culturale. 
 

  
  

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate 
autorităţile/instituţiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile 
bugetare – Org1) 

Categoria Cod Denumirea Unitatea 
de 

măsură 

Anul de gestiune 

aprobat executat1 devieri3 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 

De 
produs 

o1 1.Nr de activitati cultural petrecute in 
localitate 

numar 12    28  

o2 2. Nr populatiei implicate in activitati 
culturale 

numar 50   195  

De 
rezultat 

r1 1.Ponderea populatiei implicate in 
activitati cultural fata de anul 2019 

    

De 
eficienţă 

e1 1.Cheltuieli medii de organizare a unei 
activitati culturale 

mii lei 0.8   0,05  

e2 2.Cheltuieli medii de organizare a unui 
participant la activitatile culturale 

mii lei 0.2   0,007  

 
  

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se 
generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i) 

Denumirea Cod Anul de gestiune 

P3 Eco (k2) aprobat precizat Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total 00234  298500 298500 85457 

 Cheltuieli de personal 00234 21 250000 250000 82282 

Bunuri si servicii 
 

00234 22 23000 23000 2315 

Prestatii sociale 00234 27 500 500 464 

Mijloace fixe 00234 31 2000 2000  

 Stocuri de material 
circulante 

00234 33 23000 23000 396 

  Semnat: 
  
Conducătorul instituţiei ___________/_____________/ (numele, prenumele)  
 Şeful subdiviziunii responsabile de buget __________/_____________ / (numele, prenumele)  
 Şeful subdiviziunii responsabile de politici4 _________/____________ / (numele, prenumele)  
 Data: _________________  

 Note:  
1) Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.  
2) În capitolul III în rubrica “Executat” se indică executarea de casă.  
3) Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.  

 
4) Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorităţii bugetare la nivel de subprogram. 
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Forma FD-053 
  

Aprobat  
prin Ordinul ministrului finanţelor  

nr.216 din 28.12.2015 
  

RAPORT  
privind performanţa pe programe/subprograme  

la situaţia din   30.06.2020 
  

 
 

 

 Cod 

Autoritatea bugetară Primaria orasului Cornesti 1923 

Instituţia bugetară Casa  Cultură Romanovca 06959 

Grupa principală, grupa, 
subgrupa 

Servicii in domeniul Culturii 0820 

Program Cultura , cultele si odihna 85 

Subprogram Dezvoltarea culturii 02 

  

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1) 

Scop Valorificarea obiceiurilor si traditiilor in rindul populatiei 

Obiective Organizarea si desfasurarea a 12 activitati cultuirale pe an. Cresterea 
numarului de locuitori implicate in activitati culturale 

Descriere narativă Caminul cultural are in competent organizarea masurilor culturale 

  

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate 
autorităţile/instituţiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile 
bugetare – Org1) 

Categoria Cod Denumirea Unitatea 
de 

măsură 

Anul de gestiune 

aprobat executat1 devieri3 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 

De 
produs 

o1 1.Nr de activitati cultural petrecute in 
localitate 

numar 12    13  

o2 2. Nr populatiei implicate in activitati 
culturale 

numar 40   115  

De 
rezultat 

r1 1.Ponderea populatiei implicate in 
activitati cultural fata de anul 2019 

    

De 
eficienţă 

e1 1.Cheltuieli medii de organizare a unei 
activitati culturale 

mii lei 0.4   0,05  

e2 2.Cheltuieli medii de organizare a unui 
participant la activitatile culturale 

mii lei 0.1  0,006  

 

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se 

generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i) 

Denumirea Cod Anul de gestiune 

P3 Eco (k2) aprobat precizat executat 

1 2 3 4 5 6 

Total 00234  150400 150400 26830 

 Cheltuieli de personal 00234 21 127900 127890 23910 

 Bunuri si servicii 00234 22 12000 12000 2323 

Prestatii sociale 00234 27 500 510 507 

Alte cheltuieli 00234 28 3000 1047  

 Mijloace fixe 00234 31 1000 1000  

Stocuri de material 
circulante 

00234 33 6000 7953 90 

  Semnat: 
  
Conducătorul instituţiei ___________/_____________/ (numele, prenumele)  
  

Şeful subdiviziunii responsabile de buget __________/_____________ / (numele, prenumele)  
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Şeful subdiviziunii responsabile de politici4 _________/____________ / (numele, prenumele)  
  
Data: _________________  

  
Note:  
1) Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.  
2) În capitolul III în rubrica “Executat” se indică executarea de casă.  
3) Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.  
4) Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorităţii bugetare la nivel de subprogram. 

 

Forma FD-053 
  

Aprobat  
prin Ordinul ministrului finanţelor  

nr.216 din 28.12.2015 
  

RAPORT  
privind performanţa pe programe/subprograme  

la situaţia din 30.06.2020  

 Cod 

Autoritatea bugetară Primaria orasului Cornesti 1923 

Instituţia bugetară  Creşa - Gradinită   Cornesti 06953 

Grupa principală, grupa, 
subgrupa 

Educatie timpurie 0911 

Program Invatamint 88 

Subprogram Educatie timpurie 8802 

  

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1) 

Scop Asigurarea accesului la educatie timpurie a copiilor de 2-7 ani din or. 
Cornesti , oferindule studii de calitate necesare invatamintului primar 

Obiective Instruirea in mediu a 65 copii annual 

Institutionalizarea in gradinita a copiilor in virsta de 5-6 ani din localitate la 
nivel de 100% 
Cresterea nivelului de frecventa a gradinitei 

Descriere narativă Programele se realizeaza de catre gradinitele din or. Cornesti 

  

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate 
autorităţile/instituţiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile 

bugetare – Org1) 

Categoria Cod Denumirea Unitatea 
de 

măsură 

Anul de gestiune 

aprobat executat1 devieri3 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 

De produs o1 1.Nr copiilor in gradinita numar 75     71  

De 
rezultat 

r1 1.Gradul de incadrare a copiilor de 
5-6 ani 

% 100    95%  

r2 Nivelul de frecventa a copiilor 
inscrisi in gradinita 

% 90       

De 
eficienţă 

e1 1.Cheltuieli medii de intretinere a 
unui copil in gradinita 

mii lei 25.8    9,6  

  
 

    

  

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se 
generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i) 

Denumirea Cod Anul de gestiune 

P3 Eco 
(k2) 

aprobat precizat executat 

1 2 3 4 5 6 

Total 

 

  1932200 

 

1932200 684091 
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 Remunerarea muncii 00199 21 1351700 1351700 577182 

 Servicii 00199 22 67300 67300 29340 

 Prestatii sociale ale 
angajatilor 

00199 27 14000 14000 735 

Alte cheltuieli 00199 28 6300 4895  

Mijloace fixe 00199 31 9000 4000 1350 

Materiale 00199 33 483900 490305 75484 

  Semnat: 
Conducătorul instituţiei ___________/_____________/ (numele, prenumele)   

Şeful subdiviziunii responsabile de buget __________/_____________ / (numele, prenumele)  
  
Şeful subdiviziunii responsabile de politici4 _________/____________ / (numele, prenumele)   

Data: _________________  
Note:  
1) Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.  
2) În capitolul III în rubrica “Executat” se indică executarea de casă.  
3) Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.  
4) Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorităţii bugetare la nivel de subprogram. 

  

RAPORT  
privind performanţa pe programe/subprograme  

la situaţia din 30.06.2020 
  

 Cod 

Autoritatea bugetară Primaria orasului Cornesti 1923 

Instituţia bugetară Creşa – Gradinită  Romanovca 06954 

Grupa principală, grupa, 
subgrupa 

Educatie timpurie 0911 

Program Invatamint 88 

Subprogram Educatie timpurie 8802 

   

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1) 

Scop Asigurarea accesului la educatie timpurie a copiilor de 2-7 ani din or. 
Cornesti , oferindule studii de calitate necesare invatamintului primar 

Obiective Instruirea in mediu a 14 copii annual 
Institutionalizarea in gradinita a copiilor in virsta de 5-6 ani din localitate la 
nivel de 100% 
Cresterea nivelului de frecventa a gradinitei 

Descriere narativă Programele se realizeaza de catre gradinitele din s. Romanovca 

  

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate 
autorităţile/instituţiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile 
bugetare – Org1) 

Categoria Cod Denumirea Unitatea 
de 

măsură 

Anul de gestiune 

aprobat executat1 devieri3 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 

De produs o1 1.Nr copiilor in gradinita numar 16     15  

De 
rezultat 

r1 1.Gradul de incadrare a copiilor de 
5-6 ani 

% 100      94  

r2 Nivelul de frecventa a copiilor 
inscrisi in gradinita 

% 90   

De 
eficienţă 

e1 1.Cheltuieli medii de intretinere a 
unui copil in gradinita 

mii lei 45.5     19,7  
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III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se 
generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i) 

Denumirea Cod Anul de gestiune 

P3 Eco (k2) aprobat precizat executat 

1 2 3 4 5 6 

 
Total 

  728000 728000 295196 
 

 Remunerarea muncii      21 534100 534100 232475 

 Servicii  22 39800 39800 13220 

 Prestatii sociale ale 
angajatilor 

 27 4500 4500  

Alte cheltuieli 
 

 28 5000 3968  

Mijloace fixe 
 

 31 11500 11500  

Materiale si produse 
alimentare 

 33 133100 134132 49501 

  Semnat: 

 Conducătorul instituţiei ___________/_____________/ (numele, prenumele)  

Şeful subdiviziunii responsabile de buget __________/_____________ / (numele, prenumele)  
  
Şeful subdiviziunii responsabile de politici4 _________/____________ / (numele, prenumele)  
 Data: _________________  

 Note:  
1) Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.  
2) În capitolul III în rubrica “Executat” se indică executarea de casă.  
3) Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.  
4) Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorităţii bugetare la nivel de subprogram. 
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                                                                                                                        Anexa  
                                                                                                                                la decizia nr. 6/2 din 19.08.2020 

 

Notă informativă 
la proiectul de decizie a Consiliului orăşenesc Corneşti  nr.6/2 din 19.09.2020 

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru anul de studii 
şi pentru sezonul rece 2020-2021 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

         Primăria  oraşului  Corneşti        -  Buga    Vera, primar 

                                      Raportor:       - Buga     Vera,primar 
   

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 

 

Elaborarea proiectului propus este condiţionată  de  necesitatea: 

 indentificarea şi utilizarea eficientă a surselor bugetare pentru pregătirea instituţiilor de 
învăţămînt preşcolar  către noul an de studii şi sezonul rece; 

 crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea cu success a procesului educaţional pe parcursul 
anului 2020 - 2021  în condiţiile social-economice şi în promovarea reformelor în sistemul 

educaţional; 

 pevenirii situaţilor de risc pentru viaţa şi sănătatea copiilor şi angajaţiilor instituţiilor de 
învăţămînt preşcolar. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene: 

   --------------------------- 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 
Proiectul prevede : 

 

 întreprinderea unor acţiuni care vor contribui la asigurarea condiţiilor optime pentru asigurarea 
procesului educaţional; 

 asigurarea funcţionalităţii sistemului de încălzire pe perioada rece a anuluii; 

 organizarea alimentaţiei copiilor, în conformitate cu cu documentele de rigoare şi normele zilnice. 

5. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 

cheltuieli financiare şi de altă natură; 

Implementarea  prezentului  proect    va  necesita  cheltuieli  suplementare . 
 

Calitatea serviciilor educaţionale  depinde  nu numai de gradul de dotare a instituţiei, dar  şi de 

condiţiile de consolidare a bazei tehnico-materiale; 

Planificarea bugetului pentru reparaţii capital şi curente; 

Procurarea combustibilului; 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

 Proiectul de decizie „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru anul de 
studii şi pentru sezonul rece 2020-2021”, a fost elaborat în scopul realizării prevederilor :  

 Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28 decembrie 2006; 

 Codul Educaţiei al R. Moldova nr.152 din 17.07.2014,cu modificările şi complectările ulterioare; 

 Legea R. Moldova nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale; 

 Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 638 sdin 12.08.2016”Cu privire la implementarea 
recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activbitate fizică adecvată în instituțiile de 
învățămînt din Republica Moldova” cu modificările ulterioare 

 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

       
      În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea 
elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice  inclusiv și proiectul de 

decizie cu toate explicațiile de rigoare  a fost prezentate comisiilor de specialitate pentru avizare  si 

propus Consiliului orăşenesc  Corneşti, pentru examinare și adoptare în ședință. 
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8. Constatările expertizei anticorupție 

   
 Proiectul respectiv, este elaborat conform Legislației R Moldova și nu întrunește acte de corupere. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

     --------------- 
   

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul respectiv este compatibil cu prevederile Constituției R.Moldova din  29.07.1994 , cu actele 

normative în vigoare, Legea R.Moldova  nr.436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală. 
Chestiunile propuse spre examinare țin de competența Consiliului orăşenesc Corneşti.  

 

Executor :  

 
 

 Primar                                                                           V. Buga 
 
 Anexa  
                                                                                                                la decizia nr. 6/2 din 19.08.2020 

                                            SINTEZA  

                   obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor)  
                                           la proiectul   
Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru anul de studii  
                                 şi pentru sezonul rece 2020-2021 
                                (denumirea proiectului) 

Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică  

Conţinutul obiecţiei/ 
propunerii (recomandării) 

Argumentarea  
autorului proiectului 

 
 
Nu sint obiectii si 
propuneri. 

I. Obiecţiile  

  

  

II. Propunerile (recomandările)  

  

  

 

 
SINTEZA 

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 
(structurată pe articole sau puncte din proiect) 

la proiectul 
Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru anul de studii  
                                 şi pentru sezonul rece 2020 - 2021 
                                (denumirea proiectului)  

 

Conţinutul articolelor/ 
punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare şi 
coordonare 

Participantul la 
avizare 

(expertizare)/ 
consultare 

publică 

Nr. 
obiecţiei/ 

propunerii/ 
recomandării  

Conţinutul 
obiecţiei/ 

propunerii/reco-
mandării 

Argumen-tarea 
autorului 

proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri de ordin general 

     

     

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

     

     

 

      Primar                                                                                 V. Buga 
Contrasemnează : 

Secretarul  Consiliului                                                               E. ChitoraGA 
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 Anexa  

                                                                                                                la decizia nr. 6/2 din 19.08.2020 
 

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 
 

la proiectul de Decizie ” Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru anul 
de studii şi pentru sezonul rece 2020-2021” 
 

Prezentul Raport de Expertiză Anticorupţie, a fost întocmit de Autorul proiectului deciziei 

” Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru anul de studii şi pentru sezonul 

rece 2020-2021”în baza Legii R.Moldova nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”, a 

Legii Integrității nr. 82 din 25.05.2017 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 

 

                             I.1 Pertinența autorului, categoriei propuse a actului 

                                       și a procedurii de promovare a proiectului 
 

      Autor al proiectului de act normativ este  primarul primăriei or. Corneşti dna Buga Vera,  
ceia ce corespunde cu art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea R. Moldova nr.100 

din 22.12.2017”Cu privire la actele normative”.  
 

     Categoria actului normativ propus este:  Decizia consiliului local,ceea ce corespunde cu  
art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu 

privire la actele normative”.  
 
                           I.2 Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul 
                                         decisional la promovarea proiectului 
                                        

     Potrivit art.8 al Legii R.Moldova nr.239 din 13.11.2008 “Privind transparenţa în procesul 
decisional”, etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sînt:  

 
 Informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei; 
 Punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente 

acestuia; 
 consultarea cetăţenilor,asociaţilor constituite în corespunderea cu legea, altor părţi interesate; 
 examinarea recomendărilor cetăţenilor, asociaţilor constituite în corespundere cu legea, altor 

părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; 
 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.  

          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 respecatarea rigorilor impuse de Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional.  
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                           I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului   
 

             Proiectul deciziei elaborat de primar” ” Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt 

preşcolar pentru anul de studii şi pentru sezonul rece 2020-2021” a fost elaborat în baza 

Programului de activitate a consiliului orăşenesc Corneşti, aprobat conform Deciziei consiliului şi 

Notelor explicative înaintate de directorii creşei – grădiniţe or. Corneşti şi s. Romanovca .  

 

            În Nota Explicativă prezentată de dna Buga Vera – primar se menţionează că, pe parcursul 
anului  de studii 2020-2021 în  comun cu  directorii de la  creşa- grădiniţă or. Corneşti dnaM. 
Cudreavţev şi creşa-grădiniţă s. Romanovca dna E. Zglavoc, au fost create condiții optime pentru 

desfășurarea cu succes a procesului educațional s-au prevenit situațiile de risc pentru viața și 

sănătatea copiilor și angajaților din instituție. 

          Calitatea serviciilor educaționale depinde nu numai de gradul de dotare a unității  
de învățământ cu mijloace educaționale și didactice , dar și de condițiile de consolidare 

 a bazei tehnico-materiale. 

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

           Textul proiectului, prevede aprobarea deciziei ” Cu privire la pregătirea instituţiilor de 
învăţămînt preşcolar pentru anul de studii şi pentru sezonul rece 2020-2021”, și aducerea  lui în 

concordanță cu prevederile  legii.     

           Promovarea proiectului se realizează cu respectarea 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, 

proiectelre de acte normative sînt însoţite de “nota informativă”, care cuprinde: 

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

 
 condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite; 

 
 principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi; 

 

 fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 
cheltuieli financiare şi de altă natură; 

 
 modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare; 

 

 Avizarea şi consultarea publică a proiectului; 
 

 Constatările expertizei anticorupție; 
 

 Constatările expertizei juridice 
 

         Nota Informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, evindenţiază 
elementele noi şi finalităţile urmărite prin promovarea proiectului. 

 

  

         Examinînd conţinutul notei informative a proiectului supus expertizei se constată că aceasta 
întruneşte menţionate în art. 30 din Legea  R. Moldova nr. 100/2017 “Cu privire la actele 
normative”. 
 
                                       I.5.2. Argumentarea economico - 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".       

        

II.Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului 
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                                           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:  

 
 Se expune în limbă simplă,clar şi concis; 

 
 

  Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; 
 

  Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice; 
 

  Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de 
activitate la care se referă reglementarea; 

 

   În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni."  
 
  Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, 

semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; 
 

 Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi 
expresiei juridice. 

 
                                      II.2. Coerența legislativă a proiectului 
 

      În textul proiectului nu au fost indentificate 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  intensă a directorilor de grădiniţă or. Corneşti 

şi s. Romanovca pentru menţinerea instituţiilor şi  normelor sanitare privind condiţiile pentru 

educaţia şi îngrijirea copiilor.  
 
                                     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” Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru anul de 

studii şi pentru sezonul rece 2020-2021”,este unul în interes public. Recomandăm autorului 

examinarea minuțioasă a normelor prin prisma impactului acestora la implementare cu eliminarea 

caracterului coruptibil al acestora. 

 

 

 

Executor :  
 

 Primar                                                                           V. Buga    
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                                                                                                                      Anexa  

                                                                                                          la decizia nr. 6/2  din 18.08.2018 

 

                                            Notă  explicativă 
    privind pregătirea instituţiilor  preşcolare de învăţămînt  
          către anul de studii şi sezonul rece 2020-2021 

 
       Pe teritoriul  funcţionează  2  instituţii  preşcolare, în care au  fregventat  pînă 
 
  la  data de 17.03.2020 cînd  a fost declarată pe teritoriul R.Moldova  starea  de  
 
urgenţă a  infecţiei Covid – 19 - 86 copii 

 

 or. Corneşti        -   71 copii; 

 s.  Romanovca    -   15 copii 

 
        Pe durata situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID -19,  a fost sistată  
 
activitatea  instituţiei dar ,s-au petrecut activități  la distanță cu copiii unde au fost 

 
 implicați și părinții. S-au petrecut lucrări de reparație curentă  iar angajaţiilor li 
 
 s-a păstrat  salariu de 100%. 
 
        Angajaţii au fost  în concediu  ordinar planificat pentru anul 2019 – 2020. 
 
        Analizînd  situaţia  în  creşa – grădiniţă  „Poieniţa” şi „Mărţişor”, au fost  

identificate obiectivele  apoi s-au întreprins măsuri concrete privind îmbunătăţirea  

condiţiilor de activitate către anul de studii şi sezonul rece  2020-2021.  

       

     Primarul  în  comun cu  directorii creşa grădiniţă  or. Corneşti dna  

M. Cudreavţev şi creşa-grădiniţă s. Romanovca dna E. Zglavoc, a creat condiții  

optime pentru desfășurarea cu succes a procesului educațional s-au prevenit 

 situațiile de risc pentru viața și sănătatea copiilor și angajaților din instituție. 

     Calitatea serviciilor  educaționale depinde nu numai de gradul de dotare a  

unității de învățământ cu mijloace educaționale și didactice , dar și de condițiile de  

consolidare a bazei tehnico-materiale. 

      

       Pentru anul 2020, au fost planificate mijloace financiare pentru reparaţie  

 apoi  valorificate,conform bugetului aprobat de consiliul  orăşenesc Corneşti. 

       

 

Primar                                                                     V. Buga 
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 Anexa  
                                                                                                          la decizia nr. 6/2  din 18.08.2018 
 

                            Creșa- grădiniță ,,Poienița,, or. Cornești   

INFORMAȚIE 

Pregătirea instituției preșcolare,,Poienița,,or.Cornești pentru noul an școlar 2020-2021. 
 
 

La prezent activitatea grădiniței este sistată de la data de 11.03.2020 în legătură cu situația 

epidemiologică din țară. 
Pe perioada sistării în instituție s-au petrecut activități la distanță cu copiii unde au fost 

implicați și părinții. S-au petrecut lucrări de reparație curentă,igienizare a încăperilor și 

reparații capital din bugetul grădiniței. 

Anul acesta s-au instalat două căsuțe- foieșor pe terenul de joacă în sumă de 24000,00 lei din 

bugetul din anul 2019. 

S-au petrecut lucrări de reparație a gardului din jurul grădiniței,a rămas de efectuat lucrări 

incă la o porțiune de gard și poartă 

S-a instalat laminat în dormitorul din grupa ,,Garofița,, în sumă de 7000,00 lei. 

S-a construit pandus cu balostradă pentru copii cu necesități speciale. 

S-a procurat ecipament (halite)pentru angajați în sumă de 5000,00 lei. 

Grădinița este asigurată cu ecipament medical care corespunde Regulamentului sanitar pentru 

instituțiile de educație timpurie. 

Se vor procura detergenți,veselă,inventar de dereticare pentru toate incăperile grădiniței 

conform Regulamentului.. 

Către sezonul rece a anului 2020-2021 grădinița este indistulată cu agent termic(peleți) sau 

contractat 132000,00lei. 

La moment problemele grădiniței sunt:  

                   

 *reparația capital a blocurilor sanitare-3 blocuri,                                                    

*încălzirea termică a fasadei grădiniței,          

 *conectarea la sistemul de canalizare central și reparația capital a sistemului de canalizare 

în interiorul instituției. 

 

*procurarea și instalarea sistemului de vintelare și a sistemului antiincendiar. 

*reparația capital a blocului alimentar și procurarea ori repararea arogazului pentru 

prepararea bucatelor 

 

   Grădinița este pregătită pentru redeschidere și reluarea activității de educație în contextual 

pandemiei Covid-19,conform Hotărîrei nr.21 din 24 iulie 2020 a comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică. 

 

05.08.2020. 

 

Director  interimar                                Cudreavțev  Maria 
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                                                                                                                               Anexa  
                                                                                                                           la decizia nr. 6/2  din 18.08.2018 

 

                            Notă explicativă  creșa-grădinița,,Mărțișor’’ s.Romanovca 
                        Privind pregătirea  pentru redeschiderea instituției  de educație timpurie 

                                  către începutul noului an de studii 2020-2021. 

 

      Numărul copiilor înscriși pentru 1 septembrie 2020-2021 sunt 12 copii pe listă, APL/ fondatorul 

privat este în drept să decidă politica de inmatriculare a copiilor și complectarea grupei, grupa se va 

completa cu copii de 4-6 (7) ani pe masură ce situația epidemiologică din comunitate se va 

îmbunătăți . 

      Ministerul Educației  și Comisia națională extraordinară de sănătate publică au efectuat o serie de 

propuneri și instrucțiuni cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19. 

      Pentru redeschiderea instituției de educație timpurie s-au efectuat lucrări de reparație curentă în 

blocul alimentar, sala de grupă, dormitor, în sală festivă,deratizarea și dezinfecția a blocului 

alimentar, dezinfecția a întregului teritoriu  instituției, a utilajului/ inventarului, inclusiv cel de joacă, 

lucrări de curățenie generală . Materialele de construcție s-au procurat în sumă de 3990 lei.  

     Asigurarea cu panoul antiincendiar în complect, stingător OP-5 - 4350 lei. 

     Întregul teritoriu este îngrădit cu plasă, dar o porțiune s-a renovat cu    30 m  în sumă de 1050 lei. 

     Conform cerințelor asigurarea medicală  în IET corespunde prevederilor anexei nr. 18 din 

Regulamentul sanitar și este asigurată conform cerințelor cu echipamente speciale pentru personalul 

auxiliar( halate, costume, sorț ,bonete) în suma de 2046 lei. 

      Instituția este asigurată conform cerințelor cu dezinfectanți pe bază de clor, dezifectanți de mâini  

pe bază de alcool de 70 %,  substanțe biodistructive, lampă bactericidă, termometre non-contact la 

piele, viziere, mănuși de cauciuc, măști si manuși de unica folosință ( pentru personal), covorașe 

dezifectante la intrarea în blocul alimentar și în blocul instituției  în sumă de 6690 lei,  medicamente 

– 200 lei. 

     Asigurarea și renovarea mobilierului în antreul instituției cu dupaluri pentru copii - 8466 lei.  

     Asigurarea și evaluarea funcționalității sistemelor  de aerisire si ventilație în  toate spațiile 

instituției, sunt aerisite și ventilate periodic în lipsa copiilor în aceste spații de către personalul 

instituției. 

Instituția este pregătită pentru  redeschiderea  și reluarea activitații conform cerințelor  a Comisiei 

naționale extraordinare de sănătate publică și Agenția  națională  pentru siguranța alimentelor 

                       Cu    privire  la  sezonul  rece a   anului  2020-2021 

Grădiniţa  ,,Mărţişor’’ s. Romanovca  este pregătită  pentru   sezonul  rece a anului  2020 -2021 

Sunt   curăţite  si  reparate   sobele :  

2 în grupă;  

1 în blocul alimentar    

S-a  procurat:                            Lemne         -3250.00lei (5m
3
)       Cărbuni - 16.000lei (4t). 

În  dipozit   sunt depozitate :    Lemn -5 m
3
                                     Carbuni  - 5855( t) 

 

 

 

 

Director interimar                                         Zglavoc Elena 
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                                                                                                                Anexa  

                                                                                                                la decizia nr. 6/3 din 19.08.2020 

Nota informativă 
la proiectul de decizie a Consiliului orăşenesc Corneşti  nr.6/3 din  19.08.2020  

              “Cu privire redicţionarea mijloacelor financiare în interiorul  instituţiei” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

     Primăria  oraşului  Corneşti    -  Buga    Vera, primar 
                                   Raportor:   - Buga     Vera, primar 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie: 

      Proiectul de decizie  a fost elaborat  în scopul de a redicţiona mijloacele financiare în 
interiorul  instituţilor  preşcolare deoarece, în ambele instituţii  multe bunuri  din  inventar  s-
au  învechit şi este necesar de a procura altele. Iar, bunurile  uzate 100%,raportate la mijloace 
fixe, vor fi casate. (Nota informativă se anexează). 
Mijloacele financiare în interiorul instituţiei se vor redicţiona în felul următor: 
ORG2  06953 “Grădiniţa  or.Corneşti”   
 

 Cod ECO  333110 (activitatea) 00448       -  79410,00 
 

 Cod ECO  314110 (activitatea) 00199            + 38720 (aragaz,printer,frigider) 
 Cod ECO  338110 (activitatea) 00199            +   2775  (ştergare) 
 Cod ECO  316110 (activitatea) 00199            + 23598  (bancheta şi teren de joacă) 
 Cod ECO  339110 (activitatea) 00199            + 14127 ( inventor sportiv) 
 Cod ECO  336110 (activitatea) 00199            +     190  (accesor p/u printer) 

 
                  ORG2  06954 “Grădiniţa s. Romanovca”  -  49840,00 lei 
 

 Cod ECO  333110 (activitatea) 00448          -  30 000,00 

 Cod ECO  211180 (activitatea) 00199          -   20 075,00   
 

 Cod ECO  314110 (activitatea) 00199           +    2 500  (maşină de spălat) 

 Cod ECO  316110 (activitatea) 00199           +  12 835 (mobilă-bucătărie,Căsuţă NP3) 

 Cod ECO  311120 (activitatea) 00199           +  13500  (perete steclopachet) 
           

3. Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare: 

   
Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat în 
vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și 

Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

  
 Scopul prezentului proiect prevede „ redicţionare mijloacelor financiare în interiorul 

instituţiei”, pentru  procurarea automobilului la primărie. 

5. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări 
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură; 

      Implimentarea prezentului proiect de decizie, necesita surse financiare suplimentare. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

    În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 
decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 
inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice  inclusiv și 
proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare  a fost prezentate comisiilor de specialitate 
pentru examinare, avizare  si adoptare la şedinţa consiliului  

7. Impactul  proiectului 
    Proiectul respectiv, este elaborat conform Legislației R Moldova și nu întrunește acte de corupere 
însă, va avea un impact semnificativ  în respectarea legislației în vigoare. 
    

 
Executor :  

Contabil şef                                                              Manole  Luminiţa 
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 Anexa  
                                                                                                                la decizia nr. 6/3 din 19.08.2020 

 
 

 
                                            SINTEZA  
                   obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor)  

                                           la proiectul   
   „ Cu privire la redicţionarea mijloacelor financiare în interiorul instituţiei” 
                                (denumirea proiectului) 
 

Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică  

Conţinutul obiecţiei/ 
propunerii (recomandării) 

Argumentarea  
autorului proiectului 

 
 

Nu sint obiectii si 
propuneri. 

I. Obiecţiile  

  

  

II. Propunerile (recomandările)  

  

  

 

 
                                                                                                                   

SINTEZA 
obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 
(structurată pe articole sau puncte din proiect) 

la proiectul 

  „ Cu privire la redicţionarea mijloacelor financiare în interiorul instituţiei” 
                                (denumirea proiectului) 
 
 

 

 

Conţinutul articolelor/ 
punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare şi 
coordonare 

Participantul la 
avizare 

(expertizare)/ 
consultare 

publică 

Nr. 
obiecţiei/ 

propunerii/ 
recomandării  

Conţinutul 
obiecţiei/ 

propunerii/reco-
mandării 

Argumen-tarea 
autorului 

proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri de ordin general 

     

     

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

     

     

 

 
      Primar                                                                   V. Buga 
Contrasemnează : 

Secretar al consiliului                                                 E. Chitoraga 
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 Anexa  
                                                                                                                la decizia nr. 6/3 din 19.08.2020 
 

 
RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 

 

la proiectul de Decizie” Cu privire la redicţionarea mijloacelor financiare în  
                                                                                      interiorul instituţiilor” 

 
      Prezentul Raport de Expertiză Anticorupţie, a fost întocmit de Autorul proiectului deciziei „Cu 
privire la modificarea bugetului primăriei  or.Corneşti,pentru anul 2020”,în baza Legii R.Moldova 

nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”, a Legii Integrității nr.82 din 25.05.2017 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 

 

                             I.1 Pertinența autorului, categoriei propuse a actului 
                                       și a procedurii de promovare a proiectului 
 

      Autor al proiectului de act normative este  primarul  primăriei or. Corneşti dna  Buga  Vera, 
ceia ce corespunde cu art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea 

 R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu privire la actele normative”.  
 

     Categoria actului normativ propus este:  Decizia consiliului local,ceea ce corespunde cu  
art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu 

privire la actele normative”.  
 
                           I.2 Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul 
                                         decisional la promovarea proiectului 
                                        

     Potrivit art.8 al Legii R.Moldova nr.239 din 13.11.2008 “Privind transparenţa în procesul 
decisional”, etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sînt:  

 
 Informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei; 
 Punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente 

acestuia; 
 consultarea cetăţenilor,asociaţilor constituite în corespunderea cu legea, altor părţi interesate; 
 examinarea recomendărilor cetăţenilor, asociaţilor constituite în corespundere cu legea, altor 

părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; 
 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.  
 

          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 respecatarea 
rigorilor impuse de Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.  

 

 
                           I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului   
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             Proiectul deciziei elaborate de primar„Cu privire la redecţionarea mijloacelor financiare în 
interiorul instituţiei”,a fost elaborat în vederea de a redicţiona mijloacele financiare în interiorul  

instituţilor  preşcolare deoarece, în ambele instituţii  multe bunuri  din  inventar  s-au  învechit şi 

este necesar de a procura altele. 
. 

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

           Textul proiectului, prevede de a redicţiona mijloacele financiare în interiorul  instituţilor  

preşcolare deoarece, în ambele instituţii  multe bunuri  din  inventar  s-au  învechit şi este necesar 
de a procura altele și aducerea  lui în concordanță cu prevederile  legii.     

           Promovarea proiectului se realizează cu respectarea 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, 

proiectelre de acte normative sînt însoţite de “nota informativă”, care cuprinde: 

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

 
 condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite; 

 
 principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi; 

 

 fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 
cheltuieli financiare şi de altă natură; 

 
 modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare; 

 

 Avizarea şi consultarea publică a proiectului; 
 

 Constatările expertizei anticorupție; 
 

 Constatările expertizei juridice 
 

         Nota Informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, evindenţiază 

elementele noi şi finalităţile urmărite prin promovarea proiectului. 
  

         Examinînd conţinutul notei informative a proiectului supus expertizei se constată că aceasta 
întruneşte menţionate în art. 30 din Legea  R. Moldova nr. 100/2017 “Cu privire la actele 
normative” 

 
                                       I.5.2. Argumentarea economico - 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".  

 

 

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 act normativ se elaborează  cu respectarea următoarelor reguli:  

 
 Se expune în limbă simplă,clar şi concis; 

 
 

 
  Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; 
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  Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice; 

 
  Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de 

activitate la care se referă reglementarea; 
 

   În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni."  
 
  Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, 

semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; 
 

 Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi 
expresiei juridice. 

 
 

                                      II.2. Coerența legislativă a proiectului 
 
      În textul proiectului nu au fost indentificate 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 consiliului orăşenesc Corneşti, care 

urmează să caseze  unele obiecte de la creşa-grădiniţă oraşul Corneşti..  

 
                                     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„Cu privire la redicţionarea mijloacelor financiare în interiorul instituţiei”, 

potrivit autorului, are drept scop pentru procurarea inventarului nou în instituţiile preşcolare în 
sumă de 108 245,00 lei. 

 

  
      Proiectul este unul în interes public. Recomandăm autorului examinarea minuțioasă a 

normelor prin prisma impactului acestora la implementare cu eliminarea caracterului coruptibil al 
acestora. 

 

 

 
Executor :  
 

 Primar                                                   V. Buga 
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                                                                                                                                   Anexa  
                                                                                                               la decizia nr.6/4 din 19.08.2020                                                                                                                     

 

Notă informativă 
la proiectul de decizie a Consiliului orăşenesc Corneşti  nr.6/4 din. 19.08.2020 

               „Cu privire la  repartizarea surselor  financiare din soldului disponibil” 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

     Primăria  oraşului  Corneşti  -  Buga    Vera, primar 
                                 Raportor:   - Buga     Vera, primar 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie: 

-  Legea R.Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; 

- Legea R.Moldova nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii  bugetar-fiscale; 
- Legea R. Moldova  nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;  

-  Decizia consiliui orăşenesc Corneşti  nr. 10/11 din 09.11.2019„Cu privire la aprobarea 
bugetului primăriei  or.Corneşti pentru a.2020,în lectura a doua”; 
- Solicitarea  nr. 723 din 05.08.2020,înaintată de Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Ungheni,                               

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

   
Proiectul de decizie „Cu privire la  repartizarea surselor financiare din soldului disponibil, se   va 
repartiza,  din soldul disponibil la situaţia de 01.01.2020,mijloacele financiare 
 în sumă de 3000,00 lei, pentru procurarea  a 15 detectoare optico electronice de fum, în scopul 
protejării locuinţelor persoanelor din categoria de risc din teritoriu  primăriei.   
   

 ORG 2  11106, subprogramul 3702,  cod ECO  339110                      +  3000,00  lei;                                    

  

4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări 

necesită cheltuieli financiare şi de altă natură; 

       

Implimentarea prezentului proiect de decizie,   va necesita surse financiare suplimentare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 
      Acţiunile întreprinse  în vederea respectării prevederilor 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. 
    Comisiile consultative de specialitate, la inițierea  elaborării  proiectului deciziei cu toate 
explicațiile de rigoare a avizat: 

 pozitiv    -  fără  obiecţii şi propuneri 

 

7. Constatările expertizei anticorupție 
     Proiectul respectiv, este elaborat conform Legislației R Moldova și nu întrunește acte de corupere. 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul respectiv este compatibil cu  actele normative în vigoare: 

 Constituției R.Moldova din  29.07.1994; 

  Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală; 

 Legea R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu privire la actele normative” -   

   
 
Executor :  
 

Primar                                                 Vera    Buga 
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                                                                                              Anexa  
                                                                                                               la decizia nr.6/4 din 19.08.2020 

 

SINTEZA 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) 
la proiectul 

Cu privire la  repartizarea surselor  financiare din soldului disponibil” 
                                                (denumirea proiectului) 

 

Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică  

Conţinutul obiecţiei/ 
propunerii (recomandării) 

Argumentarea  
autorului proiectului 

 
 
Nu sint obiectii si 
propuneri. 

I. Obiecţiile  

  

  

II. Propunerile (recomandările)  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

SINTEZA 
obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 
(structurată pe articole sau puncte din proiect) 

 
Cu privire la  repartizarea surselor  financiare din soldului disponibil” 

                                                (denumirea proiectului) 

  

 

Conţinutul articolelor/ 
punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare şi 
coordonare 

Participantul la 
avizare 

(expertizare)/ 
consultare 

publică 

Nr. 
obiecţiei/ 

propunerii/ 
recomandării  

Conţinutul 
obiecţiei/ 

propunerii/reco-
mandării 

Argumen-tarea 
autorului 

proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri de ordin general 

     

     

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

     

     

     

 

 

 

Primar                                                                              V.  Buga 
Contrasemnează : 
Secretarul  Consiliului                                                       E. Chitoraga 
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                                                                                                                             Anexă                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                              la decizia  6/4 din 19.08.2020 
 
 

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 
 
 

la proiectul de Decizie “Cu privire la  repartizarea surselor  financiare 
                                                                   din soldului disponibil” 

 
        Prezentul Raport de Expertiză Anticorupţie, a fost întocmit de primarul primăriei oraşului 

Corneşti  dna  Buga  Vera, în baza Legii R.Moldova nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele 

normative”, a Legii Integrității nr. 82 din 25.05.2017 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 şi Legii nr.436 din 28.12.2006 cu privire la administrația 

publică locală. 
  

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

 
   I.1 Pertinența autorului,categoriei propuse a actului și a procedurii de promovare a proiectului 

 

        Autor al proiectului de act normativ este  Consiliul orăşenesc  Corneşti iar, autor nemijlocit 

este primarul primăriei or. Corneşti, ceia ce corespunde cu art. 14 alin.2 lit”n” din  Legea nr.436 
din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală.  

 

     Categoria actului normativ propus este:  Decizia consiliului orăşenesc Corneşti,ceea ce 
corespunde cu  art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea R. Moldova nr.100 din 

22.12.2017”Cu privire la actele normative”. 

 

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

                                        

     Potrivit art.8 al Legii R.Moldova nr.239 din 13.11.2008 “Privind transparenţa în procesul 
decisional”, etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sînt:  

 
 Informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei; 
 Punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente 

acestuia; 
 consultarea cetăţenilor,asociaţilor constituite în corespunderea cu legea, altor părţi interesate; 
 examinarea recomendărilor cetăţenilor, asociaţilor constituite în corespundere cu legea, altor 

părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; 
 informarea publicului referitor la deciziile adoptate. 

 

      Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că : 
3. 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. 

4.  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.  

 
          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 

respecatarea rigorilor impuse de Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.  
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   I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului  
  

              Potrivit notei informative, proiectul deciziei înaintat de primar„Cu privire la  repartizarea 

surselor financiare din soldul disponibil ”,este elaborat în scopul de a  aloca  suma de 3000,00 

lei, pentru procurarea  a 15 detectoare optico electronice de fum, în scopul protejării locuinţelor 

persoanelor din categoria de risc din teritoriu  primăriei. 
 

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

           Textul proiectului, se realizează cu respectarea  interesului public. 

 

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului 

 
 
                                     I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă. 
 

În conformitate cu art.21 din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, 

proiectul actului normativ este însoţit de “nota informativă”, care cuprinde: 

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

 
 condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie; 

 
 conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare; 

 

 fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 
cheltuieli financiare şi de altă natură; 

 
 avizarea şi consultarea publică a proiectului; 

 

 impactul  proiectului; 
 

         Nota Informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, evindenţiază 

elementele noi şi finalităţile urmărite prin promovarea proiectului. 

 
                                       I.5.2. Argumentarea economico - 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".  

       Astfel, se constată că implementarea proiectului va realize finalitatea  prevăzută.      
        

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 act normativ se elaborează  cu respectarea următoarelor reguli:  
 

 Se expune în limbă simplă,clar şi concis; 
 

  Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; 
 
 

  Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice 
 
 

  Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de 
activitate la care se referă reglementarea; 
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   În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni."  
 
  Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, 

semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; 
 

 Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi 
expresiei juridice. 

 

  II.2. Coerența legislativă a proiectului 
 
      În textul proiectului nu au fost indentificate 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 entităţilor publice responsabile de 
implementarea acestora, activitate care nu este supusă, potrivit normelor de proiect, riscurilor de 

corupţie. 

 

      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„Cu privire la  repartizarea surselor financiare  din soldul disponibil”, se 

constată că scopul  de a repartiza suma de 3000,00 lei, pentru procurarea  a 15 detectoare optico 
electronice de fum, este unul în interes public. 

 
  

În ceia ce priveşte asigurarea transparenţei procesului deciziţional se constată că aceasta a 

fost respectată de autorul proiectului, anunţul privind iniţierea proiectului de decizie, anunţul 

privind consultarea publică a proiectului, precum şi proiectul şi nota explicativă sînt plasate pe 

panoul din incinta primăriei. 

 
 

 

 

 
 Primar                                                               V. Buga 
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                                                                                                                                                           Anexa  
                                                                                                                       la decizia nr. 6/5 din  19.08.2020 
 

Nota informativă 
la proiectul de decizie a Consiliului orăşenesc Corneşti  nr. 6/5 din 19.08.2020 

Cu privire la  modificarea şi complectarea pct.2 din decizia consiliului or.Corneşti nr. 3/13 
din  20.05.2020. 

1.Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 
 

     Primăria  oraşului  Corneşti Raportor:   -  Buga    Vera, primar 
                                                    Raportor:  -  Buga    Vera, primar 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie: 
 
     
   Motivul modificării prezentei decizii în felul următor: 
   La efectuarea lucrărilor cadastrale pentru actualizarea planului geometric  de către  SCT 
Ungheni  al I.P. “Agenţia Servicii Publice”, sa calculat  suprafaţa  precisa  a terenului  aferent 
construcţiei care constitue 0,6764 ha. Deaceia este necesar  de a modifica  decizia consiliului 

nr. 3/13 din 20.05.2020 din suprafaţa de  0,6650 ha în 0,6764 ha, cu următorul conţinut: 
 
                         Se exclude sintagma   -    cu suprafaţa de 0,06650 ha 
                         Se  include sintagma   -   cu suprafaţa de  0,6764 ha 

3. Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare: 
 

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

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
 

  Legile care reglementează domeniul vizat: 
 - Legii privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006; 
 -  Decizia consiliului orăşenesc Corneşti  nr. 3/13 din 20.05.2020 “Cu privire la actualizarea 
planului geometric a terenului  aferent construcţiilor”; 
  - 

5. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări 
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură; 
 

     Implimentarea prezentului proiect de decizie, nu  va necesita surse financiare suplimentare. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 
 
   În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul  
decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 
inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări 
publice  inclusiv și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare  a fost prezentate comisiilor de 

specialitate pentru examinare, avizare  si adoptare la şedinţa consiliului  

7. Impactul  proiectului 
 
   Proiectul respectiv, este elaborat conform Legislației R Moldova și nu întrunește acte de corupere 
însă, va avea un impact semnificativ  în respectarea legislației în vigoare. 
      

 
 
Executor: 
 
Specialist                                                             V.Livandovschi 
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 Anexa  
                                                                                                                                 la decizia nr.  6/5  din 19.08.2020 
 
 
 
                                                                                                                      

                                            SINTEZA  
                   obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor)  
                                           la proiectul   
 
                    Cu privire la  modificarea şi complectarea pct.2  din 
                    decizia consiliului or.Corneşti nr. 3/13 din  20.05.2020” 
                                         (denumirea proiectului) 
 

Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică  

Conţinutul obiecţiei/ 
propunerii (recomandării) 

Argumentarea  
autorului 

proiectului 

 
 
Nu sint obiectii si 
propuneri. 

I. Obiecţiile  

  

  

II. Propunerile (recomandările)  

  

  
                                                                                  
 
 

                      

SINTEZA 
obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 
(structurată pe articole sau puncte din proiect) 
la proiectul 
 

                       Cu privire la  modificarea şi complectarea pct.2 din 
                    decizia consiliului or.Corneşti nr. 3/13 din  20.05.2020” 
                                         (denumirea proiectului) 
 

  
Conţinutul 
articolelor/ 
punctelor din 
proiectul 
prezentat spre 

avizare şi 
coordonare 

Participantul la 
avizare 
(expertizare)/ 
consultare 
publică 

Nr. 
obiecţiei/ 
propunerii/ 
recomandării  

Conţinutul 
obiecţiei/ 
propunerii/reco-
mandării 

Argumen-tarea 
autorului 
proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri de ordin general 

     

     

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

     

     

 

 

 
      Primar                                                                   V. Buga 
 
 
Contrasemnează : 
 

Secretar al consiliului                                                 E. Chitoraga   
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 Anexa  
                                                                                                                                 la decizia nr. 6/5 din   19.08.2020 
 

 
                  RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 
 

la proiectul de Decizie    “ Cu privire la  modificarea şi complectarea pct.2   
                               din  decizia consiliului or.Corneşti nr. 3/13  din  20.05.2020” 
 
                                          
 
      Prezentul Raport de Expertiză Anticorupţie, a fost întocmit de Autorul proiectului deciziei: 

 “Cu privire la  modificarea şi complectarea pct.2 din decizia consiliului or.Corneşti  

nr. 3/13 din  20.05.2020” în baza Legii R.Moldova nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele 

normative”, a Legii Integrității nr.82 din 25.05.2017 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 

 

                             I.1 Pertinența autorului, categoriei propuse a actului 
                                       și a procedurii de promovare a proiectului 
 

      Autor al proiectului de act normative este  primarul  primăriei or. Corneşti dna  Buga  Vera, 
ceia ce corespunde cu art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea 

 R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu privire la actele normative”.  

 
     Categoria actului normativ propus este:  Decizia consiliului local,ceea ce corespunde cu  
art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu 

privire la actele normative”.  
 
                           I.2 Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul 
                                         decisional la promovarea proiectului 
                                        
     Potrivit art.8 al Legii R.Moldova nr.239 din 13.11.2008 “Privind transparenţa în procesul 
decisional”, etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sînt:  

 
 Informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei; 
 Punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente 

acestuia; 
 consultarea cetăţenilor,asociaţilor constituite în corespunderea cu legea, altor părţi interesate; 
 examinarea recomendărilor cetăţenilor, asociaţilor constituite în corespundere cu legea, altor 

părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; 
 informarea publicului referitor la deciziile adoptate. 

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

 
3. 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. 

 
4.  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.  
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          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 respecatarea rigorilor impuse de Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional.  

 
                           I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului   
 

     Proiectul deciziei “Cu privire la  modificarea şi complectarea pct.2 din decizia consiliului 

or.Corneşti nr. 3/13 din  20.05.2020”, se menţionează că este necesar de a modifica pct.2, din  

decizia nr. 3/13 din 20.05.2020 a consiliului  orăşenesc Corneşti  din motivul că,s-a indicat greşit 

suprafaţa terenului.  

 
 

            În Nota Explicativă prezentată de dna Buga  Vera - primar se intervine de a se modifica şi 

complecta pct.2,din  decizia nr. 3/13 din 20.05.2020, în felul următor: 
 
                Se exclude sintagma   -    cu suprafaţa de 0,06650 ha 
                         Se  include sintagma   -   cu suprafaţa de  0,6764 ha 

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

           Textul proiectului, prevede de a  institui comisia  locală şi aproba Regulamentul     
           Promovarea proiectului se realizează cu respectarea 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, 

proiectelre de acte normative sînt însoţite de “nota informativă”, care cuprinde: 
 
 denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului actului normativ; 

 
 condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite; 

 
 principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi; 

 

 fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 
cheltuieli financiare şi de altă natură; 

 
 modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare; 

 

 Avizarea şi consultarea publică a proiectului; 
 

 Constatările expertizei anticorupție; 

 
 Constatările expertizei juridice 

 

         Nota Informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, evindenţiază 

elementele noi şi finalităţile urmărite prin promovarea proiectului. 

  

         Examinînd conţinutul notei informative a proiectului supus expertizei se constată că aceasta 
întruneşte menţionate în art. 30 din Legea  R. Moldova nr. 100/2017 “Cu privire la actele 
normative” 

 
                                       I.5.2. Argumentarea economico - 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".  
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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 act normativ se elaborează  cu respectarea următoarelor reguli:  

 
 Se expune în limbă simplă,clar şi concis; 

 
 

  Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; 
 

  Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice; 
 

  Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de 
activitate la care se referă reglementarea; 

 

   În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni."  
 
  Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, 

semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; 
 

 Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi 
expresiei juridice. 

 
 

                                      II.2. Coerența legislativă a proiectului 
 

      În textul proiectului nu au fost indentificate 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 consiliului orăşenesc Corneşti, care 

urmează să caseze  unele obiecte de la creşa-grădiniţă oraşul Corneşti..  

 
                                     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 ”Cu privire la  modificarea şi complectarea  pct.2, din  decizia consiliului 

or.Corneşti nr. 3/13 din  20.05.2020” a fost elaborat în vederea de  a  modifica şi complecta decizia. 
 

      Proiectul este unul în interes public. Recomandăm autorului examinarea minuțioasă a 

normelor prin prisma impactului acestora la implementare cu eliminarea caracterului coruptibil al 

acestora. 
 

 
Executor :  

 
 Primar                                                   V. Buga 
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                                                                                                                                       Anexă 
                                                                                                              la decizia nr.6/6 din 19.08.2020 
 

 Nota informativă 
la proiectul de decizie a Consiliului orăşenesc Corneşti  nr.10/9 din 09.12.2019 

„Cu privire la aprobarea planului geometric al terenului aferent construcţiilor”   
  

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 
Primăria  oraşului  Corneşti               -  Buga    Vera, primar 

                                   Raportor:         -  Buga     Vera, primar 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 
- Legea R. Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 
- Legii R.Moldova nr. 354-XV din 28.10.2004”Cu privire la formarea bunurilor imobil”; 
- Legii R.Moldova nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice şi Instrucţiunile respective;  

-  art.9 şi art.10 din Legea R.Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 a Codului Funciar; 
-  Legii R.Moldova nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
 

    Aprobarea  planului  geometric  al  bunului  imobil, număr cadastral  9233406.549, cu suprafaţa de 

0,6764 ha teren aferent construcţiilor,proprietate a  APL, amplasat   

or.  Corneşti  r-l  Ungheni, actualizat  de  SCT Ungheni al  Agenţiei  Servicii Publice, în baza studiului de 

fundamentare “URBANPROIECT”. 
  
Şi de a depune o cerere la SCT Ungheni al Agenţiei  Servicii Publice,pentru  : 
- înregistrarea bunului imobil cu număr cadastral 9233406.549 
-solicitarea Extrasului din registrul bunurilor imobile a bunului imobil cu număr cadastral  9233406.549. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară; 
  Implimentarea prezentului proiect de decizie, nu  va necesita surse financiare suplimentare.  
 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 
Proiectul  va avea un impact semnificativ  în organizarea procedurii  de  vînzare-cumpărare la licitaţia “cu 

strigare” şi se încorporează în sistemul actelor normative în vigoare,nefiind necesară elaborarea unor acte 

normative suplimentare pentru implimentarea acestuia. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 
      În temeiul prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei 

urmează a fi expediat spre avizare în adresa comisiilor consultative de specialitate a consiliului oraşului 

Corneşti. 
         Comisiile consultative de specialitate, la inițierea  elaborării  proiectului deciziei cu toate explicațiile de 

rigoare va aviza: 

 pozitiv    -  fără  obiecţii şi propuneri; 

 negativ   -  cu  obiecţii şi propuneri 
 
       Concomitent, se respectă prevederile Legii  nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional 
Proiectul deciziei va fi plasat pe panoul informativ  al primăriei. 

7. Constatările expertizei anticorupție 
     Proiectul respectiv, urmează a fi supus expertizei  anticorupţie, care va fi efectuat de  primar.  

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul respectiv este compatibil cu  actele normative în vigoare: 

 Constituției R.Moldova din  29.07.1994; 

  Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală; 

 Legea R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu privire la actele normative” -   

 
 
Executor : 

Specialist                                                                             V.Livandovschi 
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                                                                                                                                    Anexă  
                                                                                                           la decizia nr.6/6 din 19.08.2020 

 

 
                                                SINTEZA  
                  obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor)  la proiectul : 
       „Cu privire la aprobarea planului geometric al terenului aferent construcţiilor”   
                                 (denumirea proiectului) 
 

 

Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică  

Conţinutul obiecţiei/ 
propunerii (recomandării) 

Argumentarea  
autorului proiectului 

 
 
Nu sint obiectii si 
propuneri. 

I. Obiecţiile  

  

  

II. Propunerile (recomandările)  

  

  

 
 
 
 

 
 

SINTEZA 

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 
(structurată pe articole sau puncte din proiect) 

                                             la proiectul 
 „Cu privire la aprobarea planului geometric al terenului aferent construcţiilor”   
                                 (denumirea proiectului) 
 

 

 

 

Conţinutul articolelor/ 
punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare şi 
coordonare 

Participantul la 
avizare 

(expertizare)/ 
consultare 

publică 

Nr. 
obiecţiei/ 

propunerii/ 
recomandării  

Conţinutul 
obiecţiei/ 

propunerii/reco-
mandării 

Argumen-tarea 
autorului 

proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri de ordin general 

     

     

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

     

     

 

 

 
Primar                                                                                V. Buga 
Contrasemnează : 

Secretarul  Consiliului                                                        E. Chitoraga 
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                                                                                                                  Anexă  
                                                                                                              la decizia nr.6/6 din 19.08.2020 

   

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 
 

la proiectul de Decizie:  „Cu privire la aprobarea planului geometric  
                                                       al terenului aferent construcţiilor”   

 
  

      Prezentul Raport de Expertiză Anticorupţie, a fost întocmit de primar, Autorul proiectului 

deciziei: „Cu privire la aprobarea planului geometric al terenului aferent construcţiilor”   

în baza Legii R.Moldova nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”, a Legii Integrității 

nr.82 din 25.05.2017 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 

 

                             I.1 Pertinența autorului, categoriei propuse a actului 
                                       și a procedurii de promovare a proiectului 
 

      Autor al proiectului de act normative este  primarul  primăriei or. Corneşti dna Buga  Vera, 
ceia ce corespunde cu art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea 

 R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu privire la actele normative”.  

 

     Categoria actului normativ propus este:  Decizia consiliului local,ceea ce corespunde cu  
art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu 

privire la actele normative”.  
 

                           I.2 Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul 
                                         decisional la promovarea proiectului 
                                        
     Potrivit art.8 al Legii R.Moldova nr.239 din 13.11.2008 “Privind transparenţa în procesul 
decisional”, etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sînt:  

 
 Informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei; 
 Punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente 

acestuia; 
 consultarea cetăţenilor,asociaţilor constituite în corespunderea cu legea, altor părţi interesate; 
 examinarea recomendărilor cetăţenilor, asociaţilor constituite în corespundere cu legea, altor 

părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; 
 informarea publicului referitor la deciziile adoptate. 

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

 
5. 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. 

 
6.  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. 

 
          De asemenea, anunţul privind organizarea consultărilor publice,textul proiectului şi nota 

informativă la acesta se regăsesc plasate pe panoul de informare,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 respecatarea rigorilor impuse de Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional.  
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 I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului   
 
       Potrivit Notei Informative, Scopul este de a aproba Planul geometric care a  fost elaborat  în 

baza documentelor justicative prezentate.  

      Proiectul deciziei urmăreşte atingerea unui obiectiv - Vînzarea-cumpărarea la licitaţia “cu 

strigare” a lotului proprietate APL 
             
 

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

           Textul proiectului, prevede aprobare planului  geometric  al  bunului  imobil, număr 

cadastral  9233406.549, cu suprafaţa de 0,6764 ha teren aferent construcţiilor,proprietate a  APL, 
amplasat  or.  Corneşti  r-l  Ungheni, actualizat  de  SCT Ungheni al  Agenţiei  Servicii Publice, în 

baza studiului de fundamentare “URBANPROIECT”. 

  
 

           Promovarea proiectului se realizează cu respectarea 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, 

proiectelre de acte normative sînt însoţite de “nota informativă”, care cuprinde: 
 
 denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului actului normativ; 

 
 condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite; 

 
 principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi; 

 

 fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 
cheltuieli financiare şi de altă natură; 

 
 modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare; 

 

 Avizarea şi consultarea publică a proiectului; 
 

 Constatările expertizei anticorupție; 
 

 Constatările expertizei juridice 
 

         Nota Informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, evindenţiază 

elementele noi şi finalităţile urmărite prin promovarea proiectului. 

 

         Examinînd conţinutul notei informative a proiectului supus expertizei se constată că aceasta 
întruneşte menţionate în art. 30 din Legea  R. Moldova nr. 100/2017 “Cu privire la actele 
normative”. 

 

 

 I.5.2. Argumentarea economico - 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, implimentarea prezentului proiect de decizie, nu  va necesita surse financiare 

suplimentare.   
 

                      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 act normativ se elaborează  cu respectarea următoarelor reguli:  
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 Se expune în limbă simplă,clar şi concis; 

 
  Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; 

 
  Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice; 

 
  Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de 

activitate la care se referă reglementarea; 
 

   În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni."  
 
  Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, 

semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; 
 

 Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi 
expresiei juridice. 
 

                                      II.2. Coerența legislativă a proiectului 
 

      În textul proiectului nu au fost indentificate 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 desfăşurarea activităţii  în cadrul şedinţelor şi în cadrul 

comisiilor  consultative de specialitate, structuri organizatorice colective ale Consiliului 

orăşenesc Corneşti..  
  

                                     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 Cu privire la aprobarea planului geometric al terenului aferent 
construcţiilor”  ,este unul în interes public. Recomandăm autorului examinarea minuțioasă a 

normelor prin prisma impactului acestora la implementare cu eliminarea caracterului coruptibil al 

acestora. 

 

 

 

Primar                                                           V. Buga 
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                                                                                                                                                        Anexa  
                                                                                                                                 la decizia nr. 6/7 din   19.08.2020 

 Nota informativă 
la proiectul de decizie a Consiliului orăşenesc Corneşti  nr.6/7 din  19.08.2020  

              “Cu privire la modificarea bugetului primăriei or.Corneşti pentru anul 2020” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

     Primăria  oraşului  Corneşti    -  Buga    Vera, primar 
                                   Raportor:   - Buga    Vera, primar 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie: 

 Proiectul de decizie  a fost elaborat  în scopul de a modifica bugetul primăriei pentru anul 
2020  deorece, consiliul raional Ungheni  a alocat  -125,0 mii lei,pentru  a continua lucrările 
de construcţie  la proiectul cu denumirea “Alimentarea cu apă şi canalizare a oraşului Corneşti, 
Alimentarea cu apă a satului Romanovca, Staţia de tratare din or.Corneşti, etapa IV . 
după cum urmează: 
 

 la compartimentul venituri se va majora la contul: 
 

 la contul  -  193120 (Transferuri capital primate cu destinaţie special  între bugetele locale de nivelul II şi bugetele 

locale de nivelul I  în cadrul unei unităţi administrare teretorială)                   + 125,0 mii lei   
 

 la compartimentul cheltuieli se va majora la contul: 

 
  la contul  -  319230  (instalaţii de transmisie în curs de execuţie ) + 125,0 mii lei  

                   (org2 11106 Aparatul primarului   subgrup.0630 - Aprovizionarea cu apă)   
 

3. Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare: 

   
Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat în 
vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și 

Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

  Legile care reglementează domeniul vizat: 
-Legea nr. 397- XV din 16.10.2003 privind  finanţele publice locale; 
- Legii privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006; 
-Contractul nr. 2/4409-5931 din 18.04.2018, donator  Ministerul Agriculturii,Dezvoltării 
Regionale şi Mediului. 
 Scopul prezentului proiect prevede „ modificarea bugetului primăriei pentru anul 2020”, 
pentru lucrările de construcţie a sistemului de apeduct,canalizare şi staţia de tratare în oraşul 
Corneşti şi apeductul  din satul Romanovca     

5. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări 
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură; 

     Implimentarea prezentului proiect de decizie, nu  va necesita surse financiare suplimentare. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

   În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 
decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 
inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări  
publice  inclusiv și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare  a fost prezentate comisiilor de 

specialitate pentru examinare, avizare  si adoptare la şedinţa consiliului  

7. Impactul  proiectului 
   Proiectul respectiv, este elaborat conform Legislației R Moldova și nu întrunește acte de corupere 
însă, va avea un impact semnificativ  în respectarea legislației în vigoare. 
      

 
Executor :  

Contabil şef                                                              Manole  Luminiţa 
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                                                                                                                        Anexa  
                                                                                                                                     la decizia nr. 6/7 din  19.08.2020 

 
                                            SINTEZA  
                   obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor)  

                                           la proiectul   
   „ Cu privire la modificarea bugetului primăriei or. Corneşti pentru anul 2020” 
                                (denumirea proiectului) 
 

Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică  

Conţinutul obiecţiei/ 
propunerii (recomandării) 

Argumentarea  
autorului proiectului 

 

 
Nu sint obiectii si 
propuneri. 

I. Obiecţiile  

  

  

II. Propunerile (recomandările)  

  

  

 

 
       
 

                                                                                                                   

SINTEZA 
obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 
(structurată pe articole sau puncte din proiect) 

la proiectul 
  „ Cu privire la modificarea bugetului primăriei or. Corneşti pentru anul 2020” 
                                (denumirea proiectului) 
 

 

 

Conţinutul articolelor/ 
punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare şi 

coordonare 

Participantul la 
avizare 

(expertizare)/ 

consultare 
publică 

Nr. 
obiecţiei/ 

propunerii/ 

recomandării  

Conţinutul 
obiecţiei/ 

propunerii/reco-

mandării 

Argumen-tarea 
autorului 

proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri de ordin general 

     

     

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

     

     

 

 
      Primar                                                                   V. Buga 
Contrasemnează : 

Secretar al consiliului                                                 E. Chitoraga 
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 Anexa  
                                                                                                                                     la decizia nr. 6/7 din  19.08.2020 

 
RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 

 

la proiectul de Decizie” Cu privire la modificarea bugetului primăriei pentru anul 2020” 

 

 
      Prezentul Raport de Expertiză Anticorupţie, a fost întocmit de Autorul proiectului deciziei „Cu 
privire la modificarea bugetului primăriei  or.Corneşti,pentru anul 2020”,în baza Legii R.Moldova 

nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”, a Legii Integrității nr.82 din 25.05.2017 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 

 

                             I.1 Pertinența autorului, categoriei propuse a actului 

                                       și a procedurii de promovare a proiectului 
 

      Autor al proiectului de act normative este  primarul  primăriei or. Corneşti dna  Buga  Vera, 
ceia ce corespunde cu art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea 

 R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu privire la actele normative”.  

 

     Categoria actului normativ propus este:  Decizia consiliului local,ceea ce corespunde cu  
art.112 din Constituția R. Moldova şi cu art.18 din Legea R. Moldova nr.100 din 22.12.2017”Cu 

privire la actele normative”.  
 
                           I.2 Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul 
                                         decisional la promovarea proiectului 
                                        

     Potrivit art.8 al Legii R.Moldova nr.239 din 13.11.2008 “Privind transparenţa în procesul 
decisional”, etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sînt:  

 
 Informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei; 
 Punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente 

acestuia; 
 consultarea cetăţenilor,asociaţilor constituite în corespunderea cu legea, altor părţi interesate; 
 examinarea recomendărilor cetăţenilor, asociaţilor constituite în corespundere cu legea, altor 

părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; 
 informarea publicului referitor la deciziile adoptate. 

 

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

 
5. 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. 

 
6.  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.  

 

          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 respecatarea rigorilor impuse de Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional.  
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                           I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului   
 
             Proiectul deciziei elaborate de primar„Cu privire la modificarea bugetului primăriei  
or.Corneşti,pentru anul 2020”,a fost elaborat în vederea de  a prelungi  lucrările de construcţie a 

sistemului de apeduct,canalizare şi staţia de tratare în oraşul Corneşti şi apeductul  din satul Romanovca 

            În Nota Explicativă prezentată de dna Buga  Vera - primar se menţionează că,este necesar 
de a colecta şi contribuţia de 15% de la populaţie. 

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

           Textul proiectului, prevede alocarea  ajutorului financiar din Fondul de rezervă a primăriei  
și aducerea  lui în concordanță cu prevederile  legii.     

           Promovarea proiectului se realizează cu respectarea 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, 

proiectelre de acte normative sînt însoţite de “nota informativă”, care cuprinde: 
 
 denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului actului normativ; 

 
 condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite; 

 
 principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi; 

 

 fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 
cheltuieli financiare şi de altă natură; 

 
 modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare; 

 

 Avizarea şi consultarea publică a proiectului; 
 

 Constatările expertizei anticorupție; 
 

 Constatările expertizei juridice 
 

         Nota Informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, evindenţiază 

elementele noi şi finalităţile urmărite prin promovarea proiectului. 

  

         Examinînd conţinutul notei informative a proiectului supus expertizei se constată că aceasta 
întruneşte menţionate în art. 30 din Legea  R. Moldova nr. 100/2017 “Cu privire la actele 
normative” 

 
                                       I.5.2. Argumentarea economico - 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 

 

 

        

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 act normativ se elaborează  cu respectarea următoarelor reguli:  

 
 Se expune în limbă simplă,clar şi concis; 

 

 
  Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; 
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  Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice; 

 
  Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de 

activitate la care se referă reglementarea; 
 

   În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni."  
 
  Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, 

semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; 
 

 Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi 
expresiei juridice. 

 
 

                                      II.2. Coerența legislativă a proiectului 
 
      În textul proiectului nu au fost indentificate 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 consiliului orăşenesc Corneşti, care 

urmează să caseze  unele obiecte de la creşa-grădiniţă oraşul Corneşti..  

 
                                     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„Cu privire la modificarea bugetului primăriei  or.Corneşti,pentru anul 2020”, 

potrivit autorului, are drept scop pentru  a continua lucrările de construcţie  la proiectul cu 
denumirea “Alimentarea cu apă şi canalizare a oraşului Corneşti, Alimentarea cu apă a satului 
Romanovca, Staţia de tratare din or.Corneşti, etapa IV 

 

 
      Proiectul este unul în interes public. Recomandăm autorului examinarea minuțioasă a 

normelor prin prisma impactului acestora la implementare cu eliminarea caracterului coruptibil al 
acestora. 

 
Executor :  

 
 Primar                                                   V. Buga 

 
 
 


