PROIECT
D E C I Z I E nr. 2/9
Din 23 martie 2021
Cu privire la aprobarea planului
de actiuni de interes comunitar pentru anul 2021

in conformitate

cu prevederile:
- art. 14, alin. 2 lit. (p) din Legea nr.436/2006 privind administratia publicd locala;
- art. 153, alin.1 ), lit. (a) din Legea nr.133/2008 cu pr iv ire la ajutorul social;
- Hotaririi Guvernului nr. 729/2018 privind modificarea Hotaririi Guvernului nr. 116712008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire §i plaid a ajutorului
social.
in scopul:
respectarii cadrului legal privind desfasurarea activitatilor de interes comunitar in teritoriul
administrat de Primaria ora.ului Criuleni
Consiliul orasenesc Criuleni
DECIDE:
7. Se aproba planul de actiuni de interes comunitar pentru anul 2021 conform urmatoarelor:

Nr.
d/o
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

Activitatile ~i actiunile de interes comunitar
Crearea zonelor verzi, plantarea puietilor si alte lucrari de ingriiire a acestora.
Curatarea copacilor, arbustilor si tufarilor.
Greblatul ~i sapatul clumbelor.
Cosirea ierbii de-a Iunzul strazilor principale, in parcuri.
Activitati auxiliare la salubrizarea strazilor, parcurilor si a terenurilor aferente
institutiilor subordinate primariei.
Varuirea bordurilor, copacilor.
Ingrijirea ~i amenajarea statiilor de oprire.
Ingrijirea monumentelor, a cirnitirelor etc.
Lucrari de dezapezire,
Activitati auxiliare ce tin de amenajarea orasului pentru sarbatorile oficiale

8. Se desemneaza responsabil de coordonarea ~i executarea activitatilor si actiunilor din
planul de actiuni de interes comunitar dl Sclifos Mihail, primarul or. Criuleni.
9. Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Registrul de stat al actelor locale.
10. Prezenta decizie poate fi contestata la Judecatoria Criuleni (sediul central) cu sediul in or.
Criuleni, str. 31 August, m.108, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit
prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova m.116/2018.

Presedintele sedintei
Secretarul Consiliului

Cantir Tatiana

NOTA INFORMATIVA
la proiectul deciziei Cu privire la aprobarea planului
de actiuni de interes comunitar pentru anut2021
1. Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului
Poponet Sergiu, Viceprimarul or. Criuleni.

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ ~i finalitatile urmarite
Proiectul deciziei este elaborat in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 lit. (p) al Legii privind
Administratia Publica Locals nr. 436 -XVI din 28. 12. 2006, ale art. 153, alin. (1), lit. (a) al Legii cu
privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008, Hotarirea Guvemului nr. 729 din 18.07.2018 privind
modificarea Hotaririi Guvemului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de stabilire si plata a ajutorului social; si are drept scop executarea prevederilor legale privind
realizarea activitatilor de interes comunitar.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene
Nu este aplicabil

4. Principalele prevederi ale proiectului ~i evldentierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie este de a stabili planul concret de actiuni de interes
comunitar pentru anul 2021.

5. Fundamentarea economico-financlara
lmplementarea proiectului de decizie nu necesita cheltuieli bugetare suplimentare.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incadreaza in sistemul actelor normative ~i nu necesita abrogarea altor decizii.

7. Avizarea ~i consultarea publics a proiectului

in

scopul respectarii prevederilor Legii nr. 239/2008 din 13.11.2008 privind transparenta procesului
decizional, proiectul deciziei este plasat pe panoul informativ al Primariei, pagma web
http://primariacriuleni.md, si urmeaza a fi prezentat comisiei consultative de specialitate pentru
avizare si propus Consiliului orasenesc pentru examinare ~i aprobare.

8. Constatarile expertizei anticoruptie

in temeiul

art. 35 din Legea 100/2017 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art. 28 din Lega
integritatii nr. 822 din 25.05.2017, proiectul Deciziei exclude orice element care ar favoriza coruptia.

9. Constatarile expertizei de compatibilitate
Nu este aplicabil.

10. Constatarile expertizei juridice
In temeiul art. 3 7 din Legea 100/2017 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul de
deciziei a fost supus expertizei juridice de catre secretarul consililui or. Criuleni, structura si
continutul actului corespunde normelor de tehnica ligislativa si normelor legale indicate la pnc. 2.

11. Constatarile altor expertize

.

Nu este aplicabil.

Viceprimarul or. Criuleni

\

Poponet Sergiu

