Raport de expertiză anticorupție
Denumirea proiectului
„Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021 şi alocarea unor mijloace financiare”
Autorul proiectului
Contabilitatea primăriei
Pertinența autorului și a categoriei propuse a actului promovat prin proiect:
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr. 397/2003 privind finanţele
publice locale, art.14 alin.(1) și alin.(2) lit.n) al Legii nr.436/2006 privind
administraţia publică locală, Legii nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale. Adoptarea proiectului de decizie propus ține de competența
Consiliului Orășenesc Criuleni în corespundere cu art. 18 din Legea nr. 100/2017 cu
privire la actele normative
Respectarea rigorilor de transparență în procesul decizional la promovarea
proiectului:
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 cu privire la transparența în
Analiza
procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina-web a Primăriei or.
riscurilor
Criuleni www.primariacriuleni.md. Proiectul de decizie a fost avizat pozitiv de
de
Primarul or. Criuleni și Secretarul Consiliului local. Obiecții, propuneri și avize
corupere
negative nu au parvenit.
în
Scopul anunțat și scopul real al proiectului:
procesul
Prin adoptarea actului respectiv este urmărit scopul de a majora bugetul primăriei cu
de
700,0 mii lei și a asigura executarea lucrărilor de reparație necesare. Scopul anunțat
promovare corespunde rezultatului așteptat, scopuri ascunse nu se regăsesc.
a
Interesul public și interesele private aferente proiectului:
proiectului
Prin proictul de decizie se urmărește modificarea bugetului prin majorarea părții de
venituri și cheltuieli și alocarea unor mijloace financiare instituțiilor din subordine,
ceea ce corespunde interesului public.

Justificarea
soluțiilor
proiectului

Suficiența argumentării din nota informativă
Nota informativă este emisă în conformitate cu prevederile
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În nota
informativă sunt indicate condițiile, care au impus elaborarea
proiectului și finalitățile urmărite, redând în acest sens
principalele prevederi, elementele noi, precum și modul de
încorporare a proiectului în cadrul normativ în vigoare.
Argumentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie ” Cu privire la
modificarea bugetului local pentru anul 2021 şi alocarea unor
mijloace financiare” presupune majorarea bugetului primăriei
or.Criuleni la partea de venituri și cheltuieli cu 700000,0 lei,
fapt ce va asigura semnărea contractului cu operatorul
economic (cîștigătorul licitației desfășurate) și alocarea

mijloacelor bugetare în sumă 164488,0 lei din soldul
disponibil, constituit în urma executării bugetului pentru anul
2020, pentru executarea lucrărilor de reparație a gardului și
porții la grădinița ”Mesteacănul”..
Efectuarea analizei impactului de reglementare
Nu este aplicabil

Analiza
generală
a
factorilor
de risc
ale
proiectului

Analiza
detaliată a
factorilor
de risc și a
riscurilor
de corupere
ale
proiectului

Întocmirea studiilor de fezabilitate
Nu este aplicabil
Limbajul proiectului
Limbajul proiectului de decizie corespunde tehnicii legislative de redactare.
Coerența legislativă a proiectului
Proiectul de decizie nu conține norme contradictorii, se încorporează în sistemul
actelor normative aprobate, nu este în conflict cu alte norme de drept din această
categorie.
Activitatea agenților publiciși a entităților publice reglementată în proiect
În proiect se abordează activitățile ce țin de competența Consiliului Orășenesc
Criuleni. Factori și riscuri de corupție nu se constată.
Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului
Proiectul de decizie nu aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului.
Pct.___alin.____
Nu este aplicabil
Obiecții
Nu sunt
Recomandări
Nu sunt
Factori de risc
Nu au fost
identificați

Riscuri de corupție
Nu sunt prezenți

Concluzia expertizei:
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude elemente, ce ar favoriza corupția.
Recomandări pentru excluderea sau diminuarea efectelor acesteia nu au parvenit
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