
Anexa nr. 1  

 

Notă informativă la proiectul de decizie „Cu privire la aplicarea proiectului „Cooperarea 

transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu şi unei societăţi sănătoase în Bazinul Mării 

Negre” în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Apelul II” 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Centrul de Resurse şi Atragere a Investiţiilor, Consiliul Raional Ungheni 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

In scopul atragerii investiţiilor în raionul Ungheni din fondurile europene în cadrul “Programului 

Operaţional Comun Bazinul Mării Negre”, Apelul II a fost elaborat un concept de proiect privind 

realizarea activităţilor de consolidare a capacităţilor medicale a IMSP Spitalul Raional Ungheni pentru 

gestiunea eficientă a deşeurilor medicale şi educarea populaţiei pentru asigurarea unui mediu sănătos 

şi a unei societăţi sănătoase. 

3 Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele de decizii care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat în 

vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și 
Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Legile care reglementează domeniul vizat : Legea privind administraţia publică locală Nr. 436 din 

28.12.2006, art. 43 alin. 1) lit. t), alin. 2); Legea privind finanţele publice locale Nr. 397 din 

16.10.2003.  

In scopul atragerii investiţiilor în raionul Ungheni din fondurile europene în cadrul “Programului 

Operaţional Comun Bazinul Mării Negre”, Apelul II. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul de decizie prevede aprobarea spre aplicare a conceptului de proiect la Programul Operaţional 

Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”, Apelul II  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436 -XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.61(1), art.27 din Legea nr.397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanțele publice locale 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea 

elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice inclusiv și proiectul de 

decizie cu toate explicațiile de rigoare au fost plasate pe pagina web www.crungheni.md a Consiliului 

raional Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 

Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

8. Constatările expertizei juridice 

Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde art.46 din Legea nr.436 

din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală, art.10 lit.(c) din Legea nr.317 din 18.07.2003 

privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și 
locale, art.28 al Legii finanțelor publice locale nr.397 din 16.10.2003.  

9. Impactul proiectului 

Proiectul de decizie contribuie la atragerea investiţiilor în raionul Ungheni din fondurile europene în 

cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2014-2020” Apelul II, pentru 

consolidarea capacităţilor medicale a IMSP Spitalul Raional Ungheni şi îmbunătăţirea serviciilor 

http://www.crungheni.md/


 

acordate de către acesta cetăţenilor în domeniul gestiunii deşeurilor medicale. 

Impactul pe termen lung constă în creşterea nivelului de informare a cetăţenilor din raionul Ungheni în 

ceea ce priveste gestiunea corectă a deşeurilor, în special a celor medicale şi asigurarea unui 

management eficient al deşeurilor medicale, scăzînd riscurile de răspîndire a maladiilor infecţioase şi 

reducere a îmbolnăvirilor populaţiei din cauza deşeurilor medicale gestionate incorect. 
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