RAPORT DE EXPERTIZA ANTICORUPTIE
la proiectul de decizienr.2/l din 15.03.2019,,Cu privire la executarea bugetului comunei
Rizeni pentru anul 2018',
Prezentul raport de expertizd anticorup{ie a fost intocmit de Primdria comunei Rdzeni in temeiul
att,35 al. 5 al Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative qi Metodologiei
de efectuare a experlizei anticorup{ie a proiectelor de acte deparlamentale, aprobat[ prin
Hotdrirea colegiului csntrului Anticoruplie nr. 6 din 20 octombrie 2017.

I.
I.1.

Analiza riscurilor de corup{ie a procesului de promovare a proiectului.
Pertinen{a autoruluio categoriei propuse a actului qi a procedurii de promovare
a proiectului.
Autor al proiectului de act normativ este Primdria comunei Rdzeni, autor nemijlocit
Cretu Ion - primar, ceea ce corespunde prevederilor Legii nr. 436 din 28.12.2006,,Rivind

administralia publicd locald".

Respectarea rigorilor de transparenfi in procesul decizional la promovarea

r.2.

proiectului.

Conform ar1. 8 al Legii nr. 23912008 privind transparenla in procesul decisional
,,etapele
asigurdrii transparentei procesului de elabotare a deciziilor sint:
a) informarea publicului referitor la ini{ierea elabordrii d,eciziei;
b) punerea la dispozilia pdr1ilor interesate a proiectului de decizie qi a materialelor aferenta
acestuia;

c)

consultarea cetdlenilor, asociatiilor constituite

in

corespundere

cu legea, altor

pdrJi

interesate;

d) examinarea
e)

recomanddrilor cetd{enilor, asocia}iilor constituite in corespundere cu legea,
pdr{i
altor
interesate in procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
informarea publicului referitor la deciziile adoptate.,,

2ll din 1t5.03.2019 ,rCu privire la executarea bugetului Qomunei
Rizeni pentru anul 2018" a fost plasat pe pagina web a Primdriei comunei Rdzeni, cu
Proiectul de decizie nr,

respectarea termenilor prevdzuli de legislalie

in vigoare fiind asigurat accesul pdrlilor interesate
la proiectul prenotat pentru a putea prezenta sau expedia recomanddri pe marginea proiectului.
Prin urmare, reieqind din cele menfionate, transparenta in procesul decizional a fost asiguratd
I.3. Scopul anunfat qi scopul real al proiectului.

I.3.1 Scopul proiectului deciziei nr. 2/l din 15.03.2019 ,,Cu privire la executarea
bugetului comunei Rdzeni pentru anul 2018 este prezentarea raportului privind

executarea bugetului Primflriei comunei Rlzeni pentru perioada anului 2018

I.4.

Interesul public promovat prin proiect.

1.4.1 Proiectul decizie nr. 2/L din 15.03.2019 ,rCu privire la executarea bugetului
comunei Rizeni pentru anul 2018" a fost elaborat in conformitate cu prevederile art.-29,32
al.1 al Legii nr. 436 din 28.12.2008 ,,Privind administratia publicd localA", art. 6 lit. h) al Legii
nr. 100 din22 decembrie 2017 cuprivire la actele normative.

I.5.

Justificareasolufiilorproiectului.
I.5.1. Suficien{a argumentdrii din nota informativi.
Elaborarea gi aprobarea deciziei,,Cu privire la executarea bugetului comunei Rizeni pentru
este necesard,inlegdturd cu transparenla executdrii bugetului pentru anul 2018,

anul2018"

aptobatea bugetului raportat la venituri
0l .01 .2018.

;i cheltuieli, linind

cont de soldul disponibil fo'nat la

I.5.2 Argumentarea economico-financiarl
Conform arl. 30 lit.f) al Legii nr. 10012017,,Cu privire la actele normative", nota
informativl
trebuie sd conlind ,,fundamentarea economico-finan ciatd". Astfel se constatd cd proiectul
de
decizie a fost coordonat cu comisia buget qi finan{e a primdriei, in vedereu urgr-.ntdrii
actului
normativ din punct de vedere economico-financiar

II. Analiza generali a factorilor

de risc a proiectului

Potrivit att. 54 al Legii nr. 100/2017 ,,Cuprivire la actele normative", textul proiectului
actului
normativ se elaborea zE, in limb a romdn6, cu respectarea urmdtoarelor re gul i :
a) confinutul proiectului se expune intr-un limbaj simplu, clar gi
pentru a se exclude
"o.r"i-*,
orice echivoc, cu respectarea strictd a regulilor gramaticale, de oriogran"
ii ae punctuatie;
b) intr-o frazd, este exprimatd o singurd idee;
c) terminol ogra utilizatd este constantd, uniformd gi corespunde celei utilizatein
alte acte
normative, in legislatia Uniunii Europene gi in alte instrumente internalionale
la care Republica
Moldova este parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
d) nofiunea se redd prin termenul respectiv, erritindu-se Oefinilia acesteia sau
utilizarea
frazeologicd, aceleaqi nofiuni se exprimd prin aceiaqi termeni;
e) se interzice folosirea neologismelor dacd existd sinonime de largd rdspindire.
in cazulin
care se impune folosirea unor termeni gi expresii din alte limbi, se iniica,
dupd, caz,
corespondentul acestora in limba romdn6;
f) se evitl folosirea regionalismelor, a cuvintelor gi expresiilor nefuncfionale, idiomatice,
care
nu sint utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evitd tautologiile juridice;
l) t. utilizeazd, pe cit este posibil, no{iuni monosemantice, in conformitate cu terminologia
juridicd. Dacd un termen este polisemantic, sensul in care este folosit
trebuie s6 decurgd cu
claritate din text;
i) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai dup6 explicarea
acestora in text, la prima folosire;
j) verbele se utilizeazd, de reguld, la timpul prezent.
Confinutul proiectului este expusd in limba de stat, simpld, clard qi concisd cu
respectarea
regulelor gramaticale gi de orto grafre, intrunind cerinlele prevdzute de art. 54
al fegii nr.
10012017 ,,Cuprivire la actele normative,,.
II.2 Coeren{a legislativi a proiectului.

in textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii
acestuie cu prevederile altor acte ?n vigoare.

sau conflicte dintre prevederile

II.3. Activitatea agenfilor publici gi ai entitdfilor publice reglementatl in proiect.
Proiectul conline reglementdri ce se referd la formarea qi executarea bugetulru primdriei
comunei
R[zeni pentru anul 2018.

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot

fi cauzate Ia aplicarea proiectului.

Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate in
Constitulia Republicii Moldova, Declara\ia Universalb a Drepturilor Omului gi Convenlia
Europeand a Dreptruilor Omului.

ilI
Proiectul de decizie

Concluziaexpertizei.

nr.2ll din 15.03.2019

RIzeni pentru anul2018",

o,Cu

privire la executarea bugetului comunei

este elaborat in scopul transparenlei executdrii bugetului pentru anul
2018, aprobarea bugetului raportat la venituri Ei cheltuieli, linind cont de soldul disponibil format
la 01.01.2018.
Prevederile proiectului corespund scopului declarat de cdtre autor in note informativd gi aceasta
este in conformitate cu interesul public.
Proiectul expertizat nu coniine factori qi riscuri de corupJie
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NOATA TNFORMATIVA
La proiectul de decizie
cu privire ra executarea bugeturui primSriei
comunei RSzeni, pe anul 20lgr.

"d;l;;ddd;'iliurui

lr""
""",,",?i?'"?lffT,TT',t#'\:\\l;:^:;
In baza raportului

comun

at nr.6t6din 08 decem brie 20ti

ta

privind executarea bugetului conform
clasificatiei economice, ra venituri suma
executata constituie 14 3.9.7,6 mii lei
anual
sau92,r % din"suma an*rffi.iruta.
Paftea majorb din suma veniturilor
bugetului lo.d ;o;;i;;d sd o defind transferurile
Nafional c[tre bugetul local de nivelul
de la Bugetul public
t .ui"u, alcatuit g 020,6.ii i"iruu 62,g0 din
suma torald a veniturilor.
Impozitul pe venit (111) constituie 112,8
% fatFt ae pranui anual precizat gi 1r,2 vo de{inut
din suma

veniturilor.

totara a

precizat.lmpozitelepeproprietate(113)detinoponderede3,T5%dinsuma totalaaveniturilorqig3,g %fat]tdeplanul

,r."

r",j,'}o"""lffit

lffitt

locale pe marfuri qi servicii (1 14) constit
uie rrT,4

% falltde planur anual

executat qi 1,8% din

venituri din nroprietate (14'1) cuprinde.

destinafie decit cea agiicola'
- apr. 1o/0.

terenurilor proprietate publica cu destina{ie agricold
qi cu o alta
pto'"ntuie*"iuianii Ttld.u
ru1ad. pru;;l;;;cizat constitu ie 100%o,iar
din suma totard,
avenituriror

Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale (144)
include veniturile acumulate din contul finanfdrii
Fondul Eficientd Energeticd 63 1,6 mii
de cdtre
tei; ae'cat.e Primdria comunei M-dgurele, jud.Ilfov,
o pondere

ffr?nT;,:""ilil1:"1X,TJ?!]f ,)",'j#l""de{in

anual executarea bugetului

d;|;,;;;)"din

Romania - | 167,2rnii lei. in
sumaiotara a venltur'or, procentur execur'rii

local ra chertuieri

t4 tt6,i,Bmii lei sau 86,3yo
Nivelul executdrii pd4ii de cheltuieli este
rezultatul faptului cd finan{area cheltuiellor
s-a efbctuat pe mdsura
incasdrii mijloacelor bdne$i la contul uug"triri-to"al
cit gi tii".r"r o"^""eculie a lucrdrilor qi achizilionare
de mdrfuri.
aspectul clasificaliei economic{ cheltuielile
uub"turuiro"ur s"
precum urmeazd,confbrm
tauerurjl
"uruct"rireazd
fa{d

de;;XTifrffftio"."laportului

Aprobat

Autoritafi legislative

Precizat pe an

Executat anul

%

curent

executarii/precizat
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I69),6
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21,4%
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7

7

1,5
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874,0

t4J),O

137
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605,0

2147,3
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865%

637,8

rzo9,4
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Total
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s,9

95,go

98J%

O4JJ,6

14196,7

86,3yo

Datoriile fald de furnizori constituie suma
de 1 778,|mii lei, din care 6g2,9 miilei cu
tennen expirat. cauza carea
effi este

dus la forrnarea acestor datorii cu termen
Energetica' pentru lucrarile capitale
tll

u

finanlarea
a fr alocatdde cdtre Fondul Eficientd
"ui"
"utu de 301,2
sumele autoriito.-."pirate
miilei pentru cheltuieli in urma
inundafiilor qi I 92'0 rnii lei chlltui"ri
ra liceul teoretic "ton p"tiuun,' vor fi
acoperite
din alte surse.
Proiectul de decizie respectd prevederile
"apiiar"
actelor normative qi legislative actuale qi este
elaborat
in vederea implementdrii
ot" t3'l l'20d8 prlvina ttuntpu."nlu in procesul
qi r-egit n..roo din 22.12.2017 cu privire
Hr,nr1,,';
ta actete

-

,s^irllei;

a.;iil;

In scopul respectdrii prezentelor legi, proiectul
de decizie a fost plasat pe pagina web www.razeni.rnd

.

La elaborarea proiectului de decizie
s-a linut cont deprevederile art.
privire d#;il;;t,"ative", arr.
28 aiin.
"cu

Nr'100 din22'12'2017

6

rit ,,hu, atrt. 35alin, 4 gi art37 arrn.6
ale Legii
i ar Legii Nr.ez dilzs .05.z0rj,,Inregrita1i,,.

Proiectul de decizie 'o cu privire
la executarea bugetului primdriei
comunei Rdzeni, pe anul 20rg..
prezintd comisiilor consultative
oe rpe.ratitute pentru avizarcgi
aprobare in gedin{d.
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