PROIECT
D E C I Z I E or. 2/3
din 23 martie 2021
Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la utilizarea
Fondului de comributii la finantarea microproiectelor de amenajare
a teritoriului administrat de Primdria or. Criuleni

In conformitate cu prevederile:
- art. 62), 63), 64), Sectiunea 1, Capitolul VI din Legea nr.100/2017 cu privire la actele
normative;
- art.14 alin.1, alin.2 lit.(m) din Legea RM nr.436/2006 privind administratia 5ublic
locala;
in scopul:
- stimularii activismului civic in domeniul amenajarii teritoriului administrat de Primaria
or. Criuleni;
Consiliul orasenesc Criuleni
DECIDE:
1. Regulamentul cu prtvtre la utilizarea Fondului de contrtbutii la finantarea
microproiectelor de amenajare a teritoriului administrat de Primdria or. Criuleni
aprobat prin decizia Consiliului orasenesc Criuleni nr.3/5 din 08 aprilie 2016, cu
modificarile ulterioare, se modifies dupa cum urmeaza:
1) expresia ,,de la 5,0 mii lei, panii la 10,0 mii lei" se substituie cu: ,,de la 10,0 mu
lei, pana la 20,0 mii lei".
2. Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Registrul de stat al actelor locale.
3. Prezenta decizie poate fi contestata la Judecatoria Criuleni (sediul central) cu sediul in or.
Criuleni, str. 31 August, nr.108, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit
prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Presedintele sedintei
Secretarul Consiliului

. Cantir Tatiana

APROBAT
prin decizia Consiliului ordsenesc Criuleni
nr.315 din 08 aprilie 2016
Modificat prin decizia nr.113 din 12.01.2018
Modificat prin decizia nr.2120din10.06.2020

REGULAMENTUL
cu privire la utilizarea Fondului de centributii la finantarea microproiectelor de amenajare
a teritoriului administrat de Primaria or. Criuleni
Fondul de contributii la finantarea microproiectelor este aprobat de Consiliul orasenesc
Criuleni si urmeaza a fi utilizat pentru finantarea microproiectelor selectate ca fiind cistigatoare
in rezultatul unui concurs.
Obiectivele Fondului de contributii includ: amenajarea fintinelor, izvoarelor, parcurilor
mici, terenurilor de joaca, constructii asamblate de infrumusetare a clumbelor, amenajarea
terenurilor de agrement ~i reparatia portiunilor de drum.
Conceptele de proiect pot fi inaintate la concurs atit de catre organizatii
neguvemamentale, asociatii obstesti care i~i desfasoara activitatea in teritoriul administrat de
Primaria orasului Criuleni, cit si de catre grupuri de initiativa informale de cetateni, tineri. Este
acceptata si cooperarea a 2 - 3 mahale, strazi la inaintarea unor concepte de proiect si la
depunerea contributiei pentru realizarea proiectului.
Valoarea financiara a proiectelor nu este limitata, astfel ca marimea contributiei depuse
de cetateni este un avantaj. 0 conditie obligatorie o constituie faprtul ca contributia cetatenilor sa
nu fie mai mica decit 50% din valoarea totala a grantului, exprimata in lei. Contributia poate fi si
in forma de materiale de constructie, forta de munca, servicii (energie electrica, transport etc.).
Marimea grantului pentru fiecare din proiecte poate varia de la 10,0 mii lei, pina la 20,0
mii lei.
Intervalul de timp pentru implimentarea proiectului nu trebuie sa depaseasca 2 luni din
momentul desfasurarii concursului, in caz contrar mijloacele financiara vor fi redirectionate la
implementarea unui alt proiect examinat de comisie.
Concursul se initiaza Ia data aprobarii deciziei Consiliului orasenesc Criuleni privind
alocarea resurselor financiare pentru achitarea contributiei la finantarea proiectelor.
Aplicantul este informat privind decizia comisiei de evaluare in maximum 7 zile de la
data depunerii formularului de aplicare.
Comisia de evaluare este constituita din 7 membri: 3 reprezentanti ai Primariei, 3
consilieri locali, un reprezentant al societatii civile. Componenta comisiei este aprobata de catre
Consiliul orasenesc.
Pentru a inainta la concurs ideea de proiect este necesara completarea unui formular pe
care aplicantul 11 va primi Ia primarie, in care urmeaza a fi descrisa propunerea de proiect cu
anexarea bugetului, insotit de un deviz de cheltuieli ~i o confirmare cu privire la numarul
beneficiarilor si suma contributiei acumulate.
Proiectele propuse in domeniul amenajarii teritoriului, reconstructiei, renovarii trebuie sa
fie in concordanta cu Planul Urbanistic General al orasului,
Pentru participarea la concurs este necesara prezentarea urmatoarelor acte:
1. Conceptul de proiect aprobat de adunarea cetatenilor.
2. Procesul verbal al adunarii comune a cetatenilor in care sa fie desemnata
persoana imputernicita sa-i reprezinte si obiectivul propus in concept.
3. Devizul de cheltuieli al proiectului cu reflectarea sumei contributiei si actul
confirmativ de colectare.
Informatiile suplimentare cu privire la propunerile de proiect
comisiei de concurs.

pot fi obtinute de la secretarul

NOTA INFORMATIVA

la proiectul de decizie
Cu privire la modijicarea Regulamentului cu privire la utilizarea
Fondului de contributii Iafinantarea microproiectelor de amenajare
a teritoriului administrat de Primdria or. Criuleni

Proiectul de decizie Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la utilizarea Fondului
de contributii lafinantarea microproiectelor de amenajare a teritoriului administrat de Primaria
or. Criuleni a fost elaborat de catre Primaria orasului Criuleni.
2. Conditiile ce au im us elaborarea roiectului de act normativ ~i finalitatile urmarite
Proiectul de decizie nominalizat a fost elaborat in temeiul prevederilor art. 62), 63), 64),
Sectiunea 1, Capitolul VI din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative ~i are drept scop
stimularea activismului civic in domeniul amenajarii teritoriului administrat de Primaria or.
Criuleni precum si sporirea numarului de proiecte care ar putea fi implimentate ..
Necesitatea elaborarii proiectului de deczie rezulta din analiza cererilor, demersurilor
depuse de locuitorii or. Criuleni, satelor Ohrincea ~i Zolonceni, prin care se solicita finantarea
unor proiecte mai complexe si care necesita cheltuieli ce nu se incadreaza in prevederile
Regulamentului cu pr ivire la utilizarea F'ondului de contribiqii la finantarea microproiectelor de
amenajare a teritoriului administrat de Primaria or. Criuleni, aprobat prin decizia Consiliului
orasenesc Criuleni nr.3/5 din 08 aprilie 2016, cu modificarile ulterioare.
3. Principalele revederi ale roiectului ~i evidentierea elementelor noi
Proiectul de decizie contine prevederi cu privire la majorarea cuantumului grantului pentru
implementarea proiectelor, astfel cuantumul acestora se va modifica ,,de la 5,0 mii lei, pana la
10;0 mii 'lei'~ substituindu-se cu: ,,de la 10,0 mii Iei, ana la 20;0 mii lei".
4. Fundamentarea economico-financiara
Implimentarea prevederilor proiectului de decizie Cu privire la modificarea Regulamentului
cu privire la utilizarea Fondului de contributii la finantarea microproiectelor de amenajare a
teritoriului administrat de Primaria or. Criuleni va implica cheltuieli suplimentare din bugetul
local. Astfel, pentru finantarea miniproiectelor de amenajare a teritoriului .administrat de
Primaria or.Criuleni, se vor aloca 100000,0 lei din soldul bu etului local la 01.01.2021.
5. Modul de incor orare a actului in cadrul normativ in vi oare
Proiectul se incorporeaza in sistemul actelor normative ~1 nu necesita modificarea sau
abrogarea altor acte normative
In scopul respectarii prevederilor art.22 alin.1) din Legea nr.436/2006 privind administratia
publica locala, proiectul de decizie a fost prezentata spre avizare Comisiei consultative de
s ecialitate a Consiliului orasenesc Criuleni entru activitati economic-financiare.
7. Constatarile ex ertizei anticoru tie
.
..
La elaborarea proiectului de decizie Cu privire la modificarea Regulamentului c1J privire la
utilizarea Fondului de contribtqii la finantarea microproiectelor de amenajare a teritoriului
administrat de Primdria or. Criuleni s-a tinut cont de prevederile art.28 alin.3) din Legea
nr.82/2017 inte ritdtii, si art.35 alin.5) din Le ea nr.100/2017 cu rivire la actele normative.
8. Constatarile expertizei iuridice
Proiectulde decizie este elaborat in temeiul art.14 alln. iJ~i-alin .. 2) lit. (m) din Legea nr.
436/2006 privind administratia publica locala; art. 62), 63), 64), Sectiunea 1, Capitolul VI din
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normativ.
Dispozitiile proiectului de decizie se incadreaza in cadrul legal. Structura ~i continutul actului
corespund normelor de tehnica legislativa.

Primarul or. Criuleni

Mihail Sclifos

