
Proiect de decizie:9

DECIZIA nr. din octombrie 2021

!-. ,,cu privire lu examinarea cotestal{ei d.epuse de dna Burchin Liuba "

Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar

Aviz:Comisia consult. ,,agricult-construclii, protectia mediului, amenaj' terit

in conformitate cu i. t+ al Legii priri"o ,,Administratia public[ 1oca16" ru. 436-XVr din28'12'2006, cu

prevederile Legiiz39l200g,,privind transparentainprocesuluideciziortal",Legii 100/2017,,Privind actele

normative" , aizulcomisiei de specialitate, Consiliul local Dubdsarii Vechi,

DECIDE:

r. se respinge contestafia depusa de dna Burchin Liuba.

2. Rdm6ne in vigoar e deciziaconsiliului local nr.2.l2 din 08 iunie 20219i decizia consiliului

local nr.2.4 din 10.09.2020.

3. Responsabil de executare a prezentei decizii se desemneazd specialistul p-u reglementarea

regimului funciar dl. Alexei Cuciuc;i secretarul 
.

4.prezenta decizieintra in vigoare la data adoptdrii qi publicdrii in Registrul de stat al actelor

locale

11



1. Denumirea autorului li, dup[ caz.- a participantilor la elaborarea proiectului

Primdria s.Dubasarii Vechi, specialist cadastru Alexei Cuciuc

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalititile urmirite
Elaborarea proiectului de decizie este intocmit conform prevederilor In conformitate cu art. 14 al Legii
privind ,,Administralia publicilocal6" nr. 436-XVI din28.12.2006, cu prevederile Legii 23912008,,Privind
transparenla in procesului decizional",Legii 10012017,, Privind actele normative", contestatia depusa de dna
Liuba

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislafiei
na{ionale cu legislafia Uniunii Europene Nu este aplicabil

4. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi

Principalele prevederi ale proiectului de decizie : respingerea contestafia depusd de dna Burchin Liuba ca

fiind neintemiati. A rdm6ne in vigoare deciziaconsiliului localw.2.l2 din 08 iwrie2021, qi decizia consiliului

localnr,2,4 din 10.09.2020,care au fost examinate lnqedinlelecomisiilor de specialitate qiaprobate in
gedinlele consiliului local .

5. Fundamentarea economico-financiarl implementarea proiectului de decizie nu prevede cheltuieli
suplimentare, sursele financiare adaug6toare

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeazdin conformitate cu prevederilor actelor normative art.29 alin. 3 al Legii nr.397 12003

privind finanfele publice locale, art. 14 alin.2lit. (n) al Legii 43612006 privind administraJia public6.

7. Avizarea gi consultarea publici a proiectului

Conform afi.32 al Legii nr. 10012017 cu privire la actele normative in vigoare, proiectul de decizie a fost
avizat de specialistul cadastru in scopul respect6rii prevederilor Legii nr.ngnOOt, proiectul de decizie cu
actele de rigoare au fost plasate pe pagina web a primdriei:wwwdubasariivechi.md, cu inaintarea ulterioari
pentru avizwe la comisiile de specialitate ale consiliului local qi spre aprobare in cadrul qedin{ei consiliului
local.

8. Constatirile expertizei anticoruplie

Expertiza nu a fost efectuati.
Nu sunt prezen{i factori de risc ce ar determina aparitia riscurilor de coruptie.

9. Constatf,rile expertizei de compatibilitateNu este aplicabil

10. Constatirile expertizei iuridice

Proiectuldedecizieafoste1aboratconformprevederilorlegisla1ieiin
tehnicd legislativ6.

Constatirile expertizei juridice fiind efectuate de c6tre subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in
conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr.100/2017 qi inaintat spre avizare Comisiei consultative de

speqialitate a consiliului local.

11. Constatirile altor expertise Nu este aplicabil

NotI informativii la proiectul de decizie

,,Cu privire la examinarea cotestalfei depuse de dna Burchin Liuba "

Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative de specialitate spre avizare gi consiliului local
pentru examinare qi aprobare in qedinf6.

Proiectul de decizie este elaborat de citre specialistul Alexei cuciuc


