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1. Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului 
Presedintele raionului Criuleni, in comun cu Directia finante, Aparatul presedintelui, directiile 
(sectiile) si institutiile din subordinea Consiliului Raional Criuleni, avand ca baza prevederile art.53 
alin. (1) lit. h) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, a elaborat 
prezentul proiect de decizie. 
2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ ~i finalitatile urmarite 
Proiectul deciziei este elaborat in confarmitate cu Regulamentul privind constituirea si functionarea 
Consiliului raional Criuleni, aprobat prin decizia nr. 03. 01/2019, Leg ea nr. 3 97 /2003 privind finantele 
publice locale, Legea nr. 181/2014 finantelor publice si responsabilitatilor bugetar-fiscale, art. 43 si 
art. 46 al Legii nr. 436/.2006 privind administratia publica locala, art. 47 si 48 din Legea nr. 419/2006 
cu privire la datoria sectorului public, garantiile de stat si recreditarea de stat, tinind cont de de 
prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea ~i modificarea bugetului, aprobat prin 
Ordinul ministrului finantelor nr. 209 din 24.12.2015, precum ~i de circulara Ministerului Finaritelor 
nr: 06/2-07-18 din 23.08.2021 si nr. 06/2-07-44 din 24.11.2021, altar acte legislative si normative, ce 
tin de domeniile proprii de activitate ale Consiliului raional Criuleni. Finalitatile urmarite prin 
adoptarea actului respectiv constau in aprobarea indicatorilor generali ai bugetului raional Criuleni 
pe anul 2022 .. 
3. Principalele prevederi ale proiectului ~i evidentierea elementelor noi 
Proiectul bugetului raional Criuleni pentru anul 2022 a fast estimat la venituri si la cheltuieli in suma 
de 220512,5 mii de lei ~i este balantat, tinand cont de limitele de transferuri de la bugetul de stat catre 
bugetul raional Criuleni, care se preconizeaza in suma de 199192,30 mii lei (inclusiv din fandul de 
sustinere a populatiei 4633,80 mii lei). in proiectul de decizie privind aprobarea bugetului raional 
Criuleni pe anul 2022 in prima lectura, un accent deosebit este pus pe corelarea cadrului de cheltuieli 
cu cadrul de resurse disponibile prin sporirea eficacitatii si eficientei cheltuielilor publice, prioritizarii 
programelor de cheltuieli ~i directionarii resurselor disponibile la programe de importanta vitala, 
onorarea angajamentelor pentru imprumuturile recreditate de stat in cadrul proiectelor investitionale, 
4. Fundamentarea economico-financiara 
Implimentarea proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 in 
prima lectura" va asigura activitatea economico-financiara a tuturor subdiviziunilor si institutiilor 
subordonate Consiliului raional Criuleni pentru anul 2022. 
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare 
Proiectul se incorporeaza in sistemul actelor normative 
~· Avizarea ~i consultarea publica a proiectului 
In baza celor expuse si in confarmitate cu art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative 
proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 in prima lectura", 
proiectul a fast avizat de catre Directia finante si Secretarul consiliului. in scopul respectarii 
prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenta in procesul decizional, proiectul deciziei va fi 
plasatat pe pagina web oficiala a Consiliului raional www.criuleni.md la directoriul Transparentii 
decizionalii, sectiunea Consultiiri pub/ice ale proiectelor. 
?· Consultarile expertizei anticoruptie 
In temeiul art.35 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.28 alin.(3) din legea 
integritatii 82/2017, proiectul a fast supus expertizei anticoruptie de catre autor. Proiectul de decizie 
corespunde normele juridice si exclude orice element care ar favoriza coruptia, 
8. Constatarile expertizei juridice 
in temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative a fast expus expertizeijuridice 
de catre Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este in concordanta cu 
legea nr.397 /2003 privind finantele pub lice locale a Legii finantelor publice si responsabilitatii 
bugetar-fiscale nr.181/2014. Structura si continutul actului corespund normelor de tehnica legislativa, 
Proiectul deciziei se prezinta comisiilor consultative de specialitate pentru avizare si se propune 
Consiliului raional pentru examinare si adoptare in sedinta, 
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Argumentarea economico-financiarii 
Proiectul bugetului raional Criuleni pentru anul 2022 a fost 
estimat la venituri si la cheltuieli in suma de 2205 I 2,5 mii de 
lei si este balantat, tinand cont de limitele de transferuri de la 

proiectului 
solutiilor 

Suficienta argumentiirii din nota informative 
Nota informative este pregatita in conformitate cu Lega nr. 
100/2017 cu privire la actele normative. Nota informativa 
descrie conditiile care au impus elaborarea proiectului ~i 
finalitatile urmarite, redand in acest sens principalele 
prevederi, elementele noi, precum si modul de incorporare a 
proiectului in cadrul normative in vigoare. 

J ustificarea 

Interesul public si interesele private aferente proiectului: 
Prin proiectuI de decizie se urmareste in principal aprobarea bugetuiui raional 
pentru anul 2022 in prima lectura, ceea ce corespunde interesului public. 

Respectarea rigorilor de transparentd In procesul decizional la promovarea 
proiectului: 
In scopul respectarii prevederilor Legii nr. 239/2008 cu privire la transparenta 
in procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina-web a CR 
Criuleni ,,criuleni.md" Ia directoriul .Transparenta decizionala", sectiunea 
,,Consultari publice". ProiectuI de decizie a fost avizat pozitiv de Secretarul CR 
Criuleni, Sectia AJ ~i RP. Obiectii, propuneri ~i avize negative nu au parvenit. 
Scopul anuntat si scopul real al proiectului: 
Finalitatile urrnarite prin adoptarea actuiui respectiv constau in aprobarea 
indicatoriior generaii si bugetului raional: venituriie ~i cheltuielile, soldul 
bugetar si sursele de finantare, precum si plafonuI datoriei. Scopul anuntat 
coincide cu scopul real, scopuri ascunse nu se regasesc, 

Pertinenta autorului si a categoriei propuse a actului promovat prin proiect: 
In conformitate cu RegulamentuI privind constituirea ~i functionarea 
Consiliului raional Criuleni, aprobat prin decizia nr. 03.01/2019, Legea nr. 
397 /2003 privind finantele pub I ice locale, Legea nr. 181/2014 finantelor pub lice 
si responsabilitatilor bugetar-fiscale, art. 43 si art. 46 al Legii nr. 436/.2006 
privind administratia publica locala, art. 4 7 si 48 din Legea nr. 419/2006 cu 
privire Ia datoria sectorului public, garantiile de stat si recreditarea de stat, tin ind 
cont de de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea si 
modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 209 din 
24.12.2015, precum si de circulara Ministerului Finantelor nr. 06/2-07-18 din 
23.08.2021 ~i nr. 06/2-07-44 din 24.11.2021, altor acte legislative si normative, 
ce tin de domeniile proprii de activitate ale Consiliului raional Criuleni, a fost 
elaborat proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru 
anul 2022 in prima lectura". Proiectul de decizie propus se afla in competenta 
de adoptare a CR Criuleni si corespunde art. 18 din Legea nr. 100/2017 cu 
privire la actele normative 

promovare a 
proiectului 

corupere in 
procesul de 

riscurilor de 
Analiza 

Presedintele raionului Criuieni, in comun cu Directia finante, Aparatul presedintelui, directiile 
(sectiile) si institutiile din subordinea Consiliului Raional Criuleni, avand ca baza prevederile art.53 
alin. (1) lit. h) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adrninistratia publica locala, a elaborat 
prezentuI proiect de decizie. 

Autorul proiectului 
,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 in prima lectura" 

Denumirea proiectului 

Raport de expertiza anticoruptie 
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bugetul de stat catre bugetul raional Criuleni, care se 
preconizeaza in surna de 199192,3 mii lei (inclusiv din fondul 
de sustinere a populatiei 4633,8 mii lei). In proiectul de 
decizie privind aprobarea bugetului raional Criuleni pe anul 
2021 in prima lectura un accent deosebit este pus pe corelarea 
cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile prin 
sponrea eficacitatii ~I eficientei cheltuielilor pub lice, 
prioritizarii programelor de cheltuieli ~i directionarii 
resurselor disponibile la programe de importanta vitala, 
onorarea angajamentelor pentru imprumuturile recreditate de 
stat in cadrul proiectelor investitionale. 

Efectuarea analizei impactului de reglementare 
Nu este aplicabil 

' 

intocmirea studiilor de fezabilitate 
Nu este aplicabil 

. Limbajul proiectului 
Limbajul proiectului de decizie corespunde tehnicii legislative de redactare. 

Coerenta legislativa a proiectului 
Proiectul de decizie nu contine norme contradictorii, nu se contrazice cu 
normele in vigoare de forta juridica superioara, nu se afla in conflict cu alte 

Analiza general norme de drept din aceasta categorie. 
a factorilor de 

rise ale Activitatea agentilor publici si a entitatilor publice reglementata in 
proiectului proiect 

In proiect se abordeaza activitatile ce tin de cornpetenta CR Criuleni. Factori si 
.. riscuri de coruptie nu se constata . 

Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului 
Proiectul de decizie nu aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale 
ale omului. 

Analiza detaliata Pct. a/in. - -- a factorilor de Nu este aplicabil 
rise ~i a Obiectii 

riscurilor de Nu sunt 
corupere ale 

Recomandari proiectului Nu sunt 

Factori de rise Riscuri de coruptie 
Nu au fost Nu sunt prezenti 
identificati 

Concluzia expertizei: 
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice si exclude orice element ce ar favoriza coruptia, 

recornandari pentru excluderea sau diminuarea efectelor acesteia nu au parvenit 

.. 
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