NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Planului local
anticorupție pentru anii 2018-2020”
I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat întru implementarea Strategiei
naționale de integritate și anticorupție pe anii 2017-2020 , aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017. În conformitate cu prevederile art.3 al Hotărîrii
Guvernului nr.676 din 23 august 2017 privind aprobarea mecanizmului de elaborare și
coordonare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020
care stipulează că”se recomandă unităților administrativ teritoriale de nivelul II să
elaboreze și să aprobe, după coordonarea cu Centrul Nțional Anticorupție, planurile
locale anticorupție”, ținînd cont de recomandarea Centrului Național Anticorupție
nr.06/3-7041 din 05.12.2017 privind aprobarea la nivel local al unui Plan de acțiuni
anticorupție, de către autoritatea publică locală în calitatea sa de executor a acțiunilor
prevăzute în Strategie precum și ca subiect supus monitorizării, se propune adoptarea
proiectului de deciziei în acest sens, ce va servi drept instrument de bază în
implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție.
II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectului deciziei ” Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii
2018-2020” reprezintă un document de politici anticorupție la nivel local și cuprinde:
Capitolul I. Descrierea problemelor, CapitolulII. Obiectivul la nivel local, Capitolul III.
Planul local de acțiuni și Capitolull IV. Monitorizarea și raportarea la nivel local.
III. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
IV.

Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în realizarea obiectivelor Strategiei în
lupta contra corupției și a fraudelor conexe precum și va servi drept temei pentru
întreprinderea acțiunilor de sensibilizare și de instruire a agenților publici privitor la
îndatoririle ce le revin conform cadrului normativ anticorupție.
V. Consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a C onsiliului
raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări
publice ale proiectelor.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru
avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
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