NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului
,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul hotărârii de Guvern ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” a
fost elaborat de către Ministerul Finanțelor.
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite
La data de 18 octombrie 2019 Republica Moldova și Banca Europeană de
Investiții au încheiat Acordul-cadru de împrumut pentru gestionarea deșeurilor solide
în Republica Moldova, FI Nr. 84.943 Serapis Nr. 20140483, semnat la 18 octombrie
2019, ratificat prin Legea nr. 89/2020.
În conformitate cu pct.4 din preambulul Acordului de finanțare, împrumutatul
va pune la dispoziţia beneficiarilor finali sumele de credit sub forma unui împrumut
şi/sau a unui grant în temeiul unui Contract de sub-finanţare în formă şi substanţă
acceptabilă pentru bancă (fiecare un "Acord de sub-finanţare" şi împreună "Acorduri
de sub-finanţare"). Pct.1.04C pct.(a) subpct.(vi) din același Acord stabilește că
”pentru fiecare sub-proiect care urmează să fie finanţat din sumele Tranşei relevante
care urmează să fie debursată, dovezi care demonstrează că (1) Beneficiarul final
relevant a fost stabilit în mod corespunzător şi înregistrat în conformitate cu legile
Republicii Moldova ca entitate inter-municipală de către autorităţile locale şi/sau
regionale relevante sau ca municipalitate, şi ca are dreptul legal să deţină bunurile
finanţate în cadrul sub-proiectului relevant; şi (2) a fost semnat un Contract de subfinanţare între Împrumutat şi Beneficiarul final relevant, cu condiţii acceptabile
pentru Bancă (inclusiv, dar fără a se limita la, tipul finanţării (grant sau împrumut),
rata dobânzii (dacă este cazul), scadenţa şi perioada de graţie (dacă este cazul) şi
condiţiile de rambursare).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin scrisoarea nr.
01-07/4748 din 16.10.2020 a confirmat disponibilitatea includerii mun. Chișinău
drept parte componentă a Regiunii 4 Chișinău, care este eligibilă pentru finanțarea
din cadrul Proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova”.
Astfel, prin acest proiect se propune ca Ministerul Finanțelor să acorde
Primăriei mun. Chișinău mijloace financiare în sumă de pînă la 9 000 000,00 (nouă
milioane) Euro sub formă de grant, în baza unui Acord de sub-finanțare.
Dat fiind importanța Proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova” și intru
urgentarea implementării sub-proiectului ,,Deșeuri solide Chișinău”, Hotărârea
Guvernului urmează a intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu

legislația Uniunii Europene.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Acordarea Primăriei mun. Chișinău a mijloacelor financiare în sumă de pînă la
9 000 000,00 (nouă milioane) Euro sub formă de grant, în cadrul Proiectului deșeuri
solide în Republica Moldova.
Fundamentarea economico-financiară
Adoptarea proiectului de hotărâre nu va implica cheltuieli financiare
suplimentare asupra bugetului public național.
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect de hotărâre nu necesită abrogarea sau elaborarea unor acte
normative noi.
Avizarea și consultarea publică a proiectului
În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect a fost transmis spre avizare
Primăriei municipiului Chișinău, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, Ministerului Justiției și Centrului Național Anticorupție.
Consultările expertizei anticorupție
Informația privind rezultatele expertizei anticorupție va fi inclusă după
recepționarea raportului de expertiză anticorupție în sinteza obiecțiilor și
propunerilor/recomandărilor la proiectul de lege.
Consultările expertizei juridice
Informația referitoare la concluziile expertizei juridice privind compatibilitatea
proiectului de hotărîre cu alte acte normative în vigoare, precum și respectarea
normelor de tehnică legislativă a fost inclusă după recepționarea expertizei juridice
în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectului de hotărâre.
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