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PROIECT
D E C I Z I E
mun. Cahul

Nr. _________                                                                          din _________ 2022

Cu privire la aprobarea Planului raional
anticorupţie pentru anii 2022-2023

În temeiul art.43 alin.(1), lit.j) din Legea nr.436/.2006  privind administraţia
publică locală, Hotărвrii Guvernului  nr.767 din 19.09.2014 pentru  implementarea
Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale și ținоnd
cont de avizul Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, respectarea
drepturilor şi libertăţii omului, relaţii interetnice, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
Se aprobă Planul raional anticorupţie pentru anii 2022-2023, conform anexei.1.
Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul vor оntreprinde toate2.
măsurile pentru  prevenirea, depistarea,   contracararea  actelor de corupţie și
asigurarea integrității profesionale a funcționarilor publici din cadrul
subdiviziunilor.
Secția administrație publică din cadrul  Aparatului  Președintelui raionului va3.
monitoriza executarea Planului anticorupţie a Consiliului Raional Cahul pe anii
2022-2023 și va informa semestrial Centrul Național Anticorupție al Republicii
Moldova despre nivelul implementării acestuia.
Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de dl Nicolae Dunas,4.
preşedintele raionului Cahul, şi de Comisia consultativă de specialitate
administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţii omului, relaţii
interetnice.

Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul

      Contrasemnează:
          Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELI ȚĂ

Elaborat și avizat pentru legalitate: L Raileanu,  specialist principal (jurist) _____________
Coordonat: N.Dunas, preşedintele raionului______________
Avizat: C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional_____________



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului raional anticorupție

pentru anii 2022-2023”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul deciziei este elaborat de către Serviciul juridic și resurse umane оn temeiul
Hotărоrii Guvernului nr. 767 din 19.04.2014  pentru implementarea Legii nr. 325 din
23.12.2013 privind testarea integrității profesionale.
2. Condițiile ce au impus  elaborarea  proiectului  de act normativ  și finalitățile
urmărite

Prezentul proiect  de decizie prevede  aprobarea  planului raional anticorupție
pentru anii 2022-2023. Secția administrație publică din cadrul Aparatului
Președintelui raionului, conform termenilor stabiliţi, dar  şi la solicitare, va prezenta
rapoartele de monitorizare despre evaluarea progresului оn acţiunile identificate spre
executare de către Consiliul Raional Cahul (оn scris  şi оn format  electronic)  către
Secretariatul grupurilor de monitorizare asigurat  de Centrul Naţional Anticorupţie,
precum şi Grupului de monitorizare  nr. 2, responsabil  de pilonul II “Guvernul,
sectorul public şi administraţia publică locală” .
3. Fundamentarea economico-financiară
Pentru implementarea proiectului de decizie nu sunt necesare surse financiare
suplimentare.
4. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În conformitate  cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative ,
proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea  Planului raional anticorupție pentru anii
2022-2023” a fost coordonat  cu  președintele raionului, avizat de secretarul
Consiliului Raional. Оn scopul  respectării prevederilor  Legii nr. 239/2008 privind
transparența оn procesul  decizional,  proiectul  deciziei este plasat pe pagina web
oficială a Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparenţa decizională,
secţiunea Proiecte de decizie.

Specialist principal
Raileanu Lilia


	Nr. _________                                                                          din ________

