
.REPUBLICA MOLDOVA
CONSILruL RAIONAL CAHUL

MD-3909, mun. Cahul, Piala Independenfei, 2

tel.(299) 249-88, AL(299) z-z}-s}

Consiliului Raional Cahul.

PECNYEJIIIKA MOJINOBA
PAPIOHHbM COBET KAXYJI

MD-3909, r*ryn.Karryn, flxqa

tel. (299) 2-49-88, fan(299) Z-?A-59

din 2 iunie 2020

DECIZIE
mun. Cahul

Nr. 02l06-V

Cu privire la asigurarea transparenfei
in procesul decizional in cadrul
Consiliului Raional Cahul

In temeiul art. 43 din Legea privind administralia publicd locali nr. 436/2A06, arirzul
Comisiei consultative de specialitate administra{ie publicf,, respectarea drepturilor 9i libertalil
omului, rela(ii interetnice, ?ntru implementarea prevederilor Legii privind transparenta in pror.ro
decizional nr-239120}8, Legii privind accesul la informaf ie nrg82/2000, Hotdririi Guvernului nr
967 &n 09.08.2016, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:

2.

Se aprobi Regulile interne privind procedurile de informare, conzultare gi
procesul decizional in cadrul Consiliului Raional Cahul. conform anexei.
Se desemneazi responsabili de asigurarea ftansparen{ei in procesul decizional in cadrul
Consiliului Raional Cahul secretarul Consiliului qi ionAucatorii subdiviziunilor subordonate

3. Coordonator al procesului de consultare publici se desemleazfl Secfia administrafie publici qi
comunicare din cadrul Aparatului preqedintelui raionului.

4. Conducdtorii subdiviziunilor Consiliului Raional, in termen de ,[0 zile de la intrarea in vigoare a
prezentei decizii, vor desemna un responsabil de desftqurare a procedurilor de consdtfue din
cadrul subdiviziunii respective.

5. Responsabilii de asigurarea transparenfei in procesul decizional desemnali vor asigura
respectarea prevederilor actelor legislative gi normative men{itmate qi vor asigura colaborlea
eficientd cu secretarul Consiliului Raional Cahul qi Secfia ua.offrt ugle publica qi com,nicare
in procesul implementirii regtrlilor interne de informare, consultare gi parlcip*" io procesul de
elaborare qi adoptare a deciziilor in cadrul consiliului Raional cahul.

6. Se imputernicegte pregedintele raionului Cahul si dispunE consultarea public6, in conformitate
cu lege4 a proiectelor de decizii in problemele de interes local care pof uo.u impact economic,
de mediu 9i social (asupra modului de viaf5 gi drepturilor omului, urop.u culturii, sandtafii gi
protectiei sociale, aluqra colectivitetrilor locale, serviciilor publice), pt.ru* gi in alte probfeme
care preocupd populafia sau o parte din popula{ia raionului cahul.

7- Se abrogi Decizia Consiliului Raional nr.01106-IV din 26 ianuarie 2017 ,,Cu privire la
_ asigurarea transparen{ei in procesul decizional in cadrul Consiliurlui Raional Cahul".8. Co:rtrolul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina preqedintelui raionului Cahul gi

a Comisiilor consultative de specialitate ale iliului Raional Cahul.

Valeriu VALACHI

Cornelia PREPELITA
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AnexE
izia Consiliului Raiona Cahul

ff . 02106-Y din 02.06.2020

Regulile interne privind procedurile de informare,
consultare si participare in procesul decizional

in cadrul Consiliului Raional Cahul

I. Dispozifii generale

1. Regulile interne privind procedurile de informare, consultare gi participare in procesul
decizional in cadrul Consiliului Raional Cahul (in continuare - ."guiil. inierne) determina
procedurile de organizare a consultdrilor publice qi stabilesc atribufiile subdiviziunilor structurale ale
Consiliului Raional Cahul in procesul consultdrilor publice.

2. Regulile interne au fost elaborate in conformitate cu prevederile Legii nr. 2391200g privind
transparenla in procesul decizional, Legii nr.98212000 privind a.ccesul la informafie, Hotaririi
Guvernului 96712016 ,,Cu privire la mecanismul de consultare publicd cu societatea civild in
procesul decizional".

3. in sensul prezentului Regulament sint utilizate urmdtoarele no[iuni:
I) analizd ex-ante -procesul de identificare a problemei, obiectivului, a eventualelor opliuni
de solu{ionare a problemei sau de atingere a obiectivului qi anializa efectelor sau consecintelor
acestor opJiuni pind la aprobarea deciziei;
2) informare cu carqcter general (in continuare * informare generald) - acliunea de
transmitere a informafiei despre procesul decizional in cadrul autoiitalilor publice cdtre un
public larg, nedefinit, fbrd a {ine cont de necesitdfile qi preferin{ele particulare de recep{ionare
a informa{iei ale unor pir[i interesate;
3) informare cu caracter direclionat (in continuare - inform,are direclionatd) - ac{iunea de
transmitere a informafiei despre procesul decizional in cadrul autoritalilor publice c6tre pdr{i
interesate definite prin intermediul mijloacelor de recepfionare a informaliei indicate de
p6(ile interesate;
4) anunl privind organizarea consultdrii publice- inforrnrafia rdspinditd de autoritdlile
publice pentru a aduce la cunogtin(d pdrfilor interesate demarrarea procesului de consultare
publicd a unui proiect de decizie;
5) persoand responsabild de coordonarea procesului de consultare publicd- funclionarul
public sau angajatul autoritd{ii publice abilitat cu funcfia de coordonare gi monitoiizare a
asigurbrii transparenlei ?n procesul de elaborare gi adoptare a prroiectelor de decizii din cadrul
autoritS{ii respective;
6) subdiviziune-autor - subdiviziunea din cadrul autoritdtii putrlice responsabild de elaborarea
proiectului de decizie;
7) parte interesatd - cetdfenii, asocialiile constituite in corespundere cu legea, persoanele
juridice de drept privat care vor fi afectaJi, ar putea fi afecta{i de adoptarea deuztei gi care pot
influenla procesul decizional;
8) proces decizional - procedura de elaborare gi de adoptare eL deciziilor de cdtre autoritatile
publice.

4. Responsabilitatea de asigurare a transparenfei in procesul decizional le revine tuturor
subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul, participante in procesul de elaborare a proiectelor de
decizii, numite in continuare su bdiviziuni -autor.

5. consiliul Raional cahul va supune consultdrilor publice
administrative care pot avea impact social, economic, de mediu

proiectele de acte normative,
(asupra modului de via!6 gi



6' Prevederile prezentului docum.nl.ly se* aplicd in procesul de elaborare a deciziilor gi d,desfbgurare a qedintelor din cadrul consiliului Raional la care sint examinate infbrmagii oficiale cl

::T::?;:T?::j':j:l:::llT: li:1 lln 
resla privind u"".,ur r" i"f";;l;;p;;.,, ei in procesude d_esftgurare a qedin{elor operative convocate de pregedi"r-r"-r"i"r"i;i.'-t'"' vrvvur' 9r 'r pIUucsu

7' Paginaweb a consiliului Raional reprezintdinsirumentu I d,ebazi,a procesului de informare qconsultare public6.

.8' Plasarea pe pagina web a Consiliului Raional Cahul a informafiei in procesul de elaborareproiectelor de decizie este procedura obrigatorie de consurtare.

il. Atribufiile subdiviziunilor_arutor
. f.. fgntru asigurarea transparenlei ?n procesul decizional din cadrul consiliului Raional cahulsubdiviziunile-autor ?ndeplinesc urmdtoarele atributii:

pregdtesc pachetul de acte necesare pentru adoptarea de cdtre Consiliul Raionalprivind inilierea procedurii de consuliSri publice a proiectelor de decizie ce tin desubdiviziunii date;
anunld subdiviziunea-coordonator a procesului de consultarr; publicd despre fiecare proiectde-decizie ?n parte, pentru care se ini[iazdprocesur de consurtare;
informeaz1' pa(ile interesate despre ini{ierea elabordrii deciziei gi asigurd, ?n colaborare cusubdiviziunea responsabila de gestionarealpln]i web, plasarea Anunlului privind iniliereaelaboririi deciziei (elaborat conform modelului nr.1 din anex6) pe pagina web oficiald ac on si I i ul ui Raional cahul, ra rubri ca,,Transp are n[d, de ciziona.rd,,
elaborcazd, in baza listei 

.generale a pd4ilor interesate aprobatd, lista pdrfilor interesaterelevante care vor fi consultatein cazui fiecbrui proiect deiecizie, in funclie de obiectul gisfera de aplicare a proiectului (conform pct. 24 gi )s oin prezentul document;);
identifici modalitilile optime de consultare publicd (conform punctului 26);
informeazd parlile interesate despre desfrgurarea consultdrilor publice, conform modeluluint'2 din anexd qi, in colaborare cu subdiviziunea responsabjila de gertionu..a faginii web,plaseazd pe pagina web oficiald proiectul de decizie elaborat gi materialele aferente acestuiaIa rubrica ,,Anunfuri de proiecte gi consult6ri publice,,;
organizeazd, procedurile de consultare publ ic6;
intocmesc procesele-verbale ale Eedinfelor publice organizatein procesul de consultare, dupdcaz;

elaboreazd sinteza recomanddrilor prezentate de pdrlile participante in procesul de consultareconform modeluluinr.3 din anex6;
informeazd pdrlile participante la procesul de consultare despre rezultatele consult6rii gi, incolaborare cu subdiviziunea responsabild de gestionarea lraginii *.u, urigrrd plasarearezultatelor consultdrilor publice pe pagina web o-ficiala a con,siiiutui;
intocmegte dosarul privind elaborarea proiectului de decizie (conform punctului 39);in caz de retragere a unui proiect de decizie din procesul cte consultare publicd , plaseazd,anunful despre retragerea de pe pagina web oficiala a Consiliului, indicind motivul;
informeazd subdiviziunea-coordon ator a procesului de consultare pLrblici despre rezultateleconsultdrii fiecdrui proiect de decizie in parte conform modelului ni.4;
transmite in adresa coordonatorului procesului de consultare publicd a infonnaliei necesarepentru intocmirea raportului anual privind transparenla in proci:sul decizional.

10' conducdtorii subdiviziunilor-autor vor desemna o persoand responsabi16 pentrumonitor.izarea desfbgurdrii corespunzdtoare a procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunilorrespective.

ilI' Atribufiile coordonatorului procesului de consultare publici

drepturilor omului, asupra culturii, sdnatatii gi protec{iei sociale, asupra colectivit[filor localeserviciilor publice).

a deciziei
domeniul



l1' Coordonatorul procesului de consultare publicd exercitd urmatoarele atribu{ii:
- monitorizeazi respectarea cerinfelor de asigurare a transparenfei in procesul de elaborare gi

adoptare a proiectelor de decizie;
- actualizeazdqi asigurd publicarea pe pagina web oficiald a consiliului a Regulilor interneprivind procedurile de informare, consultare qi participare in procesul deciZional, a listei

persoanelor responsabile de procesul decizional ?n cadiul Consiliulul;
- asigurd publicarea planului anual a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor care

urmeazd, a fi supuse obligatoriu consultdrii publice;
- intocme;te gi actualizeazd semestrial lista general5 a pdrlilor interesate in procesul de

consultare public[ (numele gi prenumele cetSlenilor, denumirile asocialiilor constituie ?n
corespundere cu legea, altor pdrfi interesate, informalia de contact a acestora), inclusiv cuindicarea pdrlilor interesate care au solicitat in scris informarea despre procesul
decizional al Consiliului Raional;

- acordd suportul consultativ necesar subdiviziunilor Consiliului Raional privind procesul de
asigurare a transparenfei decizionale;

- asigurd plasarea deciziilor aprobate pe pagina web oficiala a Consiliului Raional la
compartimentul,,Deciziile adoptate,,;

- elaboreazd raportul anual privind asigurarea transparenlei procesului decizional ?n cadrul
Consiliului;

- publicd raportul pe pagina web oficiald a Consiliului.

IV. Atribufiile subdiviziunii responsabile de gestionarea paginii web12' Subdiviziunearesponsabild de gestionarea paginii web exercita urmdtoarele atribufii:
- asigurd comunicarea ;i relaliile cu publicul in procesul de asigurare a transparenlei

decizionale;

- asigurd crearea pe pagina web a Consiliului a compartimentelor dedicate transparen{ei
decizionale (conform modelului 5 din anexd);

- publicd pe pagina web a Consiliului anunfurile, proiectele de decizii gi materialele aferente
acestora la toate etapele procesului de transparenld: iniliere, tonsultare, retragere,
raportare;

- conlucreazd eficient cu subdiviziunile Consiliului Raional 'in vederea asigurdrii accesuluipublicului la informalia privind procesul de elaborare gi adoptare a deciziilor gi a unui
conlinut actualizat alpaginii oficiale a consiliului Raional.

V. Transparenta procesului de elaborare a deciziilor
I. Informarea tn procesul decizional

13' Informarea privind procesul decizional se face pe calea informdrii generale,pentru un public
larg nedefinit, 9i pe calea informdrii direclionate, pentru pdrli interesate definite, incluse in listageneralS a pdrlilor interesate, sau alte pdrli interesate care au solicitat in scris informarea.

14' Informarea generald gi cea direclionatd sunt obligatorii in cazul anunfarii despre iniliereaelaboririi proiectului de decizie qi organizarea tuturor 
"onrrlta.ilo. 

prtrti...- 
-'--

15' Informareq generald se efectueazdprin publicarea obligatorie a informaliei pe pagina weboficiald a Consiliului, precum gi difuzarea, aupa caz) a unui cimunicat de presd in mijloacele deinformare Iocale.
16' Informarea direclionatd se efectueazd, prin transmiterea informaJiei privind procesul

decizional prin intermediul pogtei electronice sau expedierea scriso.ilr; ;;J;;sa parlilor interesate
sau cea indicatd de solicitant.

- 17'in scopul facilitirii accesului pdrlilor interesate la informafia privind procesul de elaborare qi
adoptare a deciziilor,.subdiviziunea responsabilS de gestionarea paginii web a Consiliului va crea pepagina web compartimente dedicate transparen{ei decizionale (cJnfc,rm modelului 5), unde va fiplasatd informalia cu privire la:



a) regulile interne privind procedurile de informare, consultare gi participare ?n procesul
decizional;
informalia privind numele, prenumele, funcjia Ei datele de contact ale persoanelor
responsabile de procesul decizional in cadrul Consiliului;
lista generall a pdrlilor interesate in procesul de consultare publicd desfr;urat in cadrul
Consiliului;

d) planul anual de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor care urmeazd a fi
supuse obligatoriu consultdrii publice;

e) anunlurile privind inifierea elabordrii deciziei;
0 anunlurile privind retragerea unui proiect din procesul de elaborare;
g) anunlurile privind organizarcaconsultdrii publice;
h) proiectele de decizii gi materialele aferente acestora, precum qi deciziile adoptate;i) rezultatele consultdrii publice (procese-verbale ale intrunirilor publice consultative, sinteza

recomandirilor);
j) raportul anual privind transparenla procesului decizional.
18. Dupa inifierea procesului de elaborare a deciziei, subdiviziunea-autor va elabora gi plasa, in

termen de cel mult l5 zile lucrdtoare, anunful referitor la inilierea elabordrii deciziei pe pagina web
oficiald, il va expedia imediat prin intermediul poEtei electronice pdr{ilor interesate, il va afiga la
sediul Consiliului intr-un spatiu accesibil publicului gi/sau il va difuza in mass-media locald.

19. Informarea publicului cu privire la inifierea elabordrii proiectului de decizie se realizeazd. cu
cel pu{in 15 zile lucrdtoare inainte de consultarea proiectului de deci:zie de c6tre subdiviziunea-autor
din cadrul Consiliului.

20. Anun(ul referitor la inilierea elabordrii deciziei va con{ine, in mod
a) argumentarea necesitd{ii de a adopta decizia;
b) termenul-limitd, locul qi modalitatea in care pdrtile interesate

recomanddri;
c) datele de contact ale persoanelor responsabile de receplionarea gi examinarea

recomand[rilor (numele qi prenumele, numdrul de telefon, adresa ele*ronic6).
21. Anuntul referitor la inilierea elabordrii deciziei poate fi retras de pe pagina web a Consiliului

doar dupd adoptarea deciziei sau retragerea proiectului de decizie din procezul-de elaborare.
2. Consultdrilepublice

22. Consultarea publicd in cadrul procesului decizional este dispusd de Consiliul Raional la
propunerea subdiviziunii-autor Ei desfEEuratd sub egida persoanei responsabile de coordonarea
procesului de consultare publicd.

23. Procedura de consultare a proiectului de d,ecizte elaborat se sincronizeazd cu etapa de
avizare a acestuia de cdtre autorit[file publice gi institufiile publice interesate, ?n conformitate cu
legislafia.

24. Subdiviziunile-autor vor planifica procesul de consultare publicd, conform urmdtoarelor
etape:

a) determinarea proiectului deciziei care urmeazd, a fi propus Consiliului Raional
consultdri publice;

b) identificarea persoanei responsabile de desfdgurarea procedurilor de consultare din
subdiviziunii-autor:

c) identificarea pd(ilor interesate, conform pct.24 qi 25 din prezentul document;
d) selectarea modalitdlilor de consultare public6, conform pct.26;
e) estimarea costurilor consultdrii;
0 anunlarea organizdrii consultdrilor, conform pct.27;
g) desfbgurarea procedurilor de consultare;
h) receplionarea gi analiza recomandlrilor, precum gi intocmirea sintezei recomandarilor cu

acceptarea sau neacceptarea lor;
i) definitivarea proiectului de decizie in bazarecomanddrilor par.yenite.

b)

c)

obligatoriu:

pot prezenta sau expedia

pentru

cadrul



25'La etapa de identificare a pdrfilor interesate, subdiviziunea-autor din cadrul Consiliul
elaboreazd,inbaza listei generale a pdrfilor interesate in procesul clecizional, lirrtsr Bt,rltrrarc a parlllor lnreresate rn procesul clecizional, lista pdrlilor interesa
pe domeniu de activitate, in funcJie de obiectul gi sfera de aplicare a proiectuiui, de pd(ile interesa, de pd(ile interesauv @l/rrwqrv 0 pr\rlsulultJl, ug parll
care Pot fi afectatede proiect gi de interesul altor pd(i interesate de subiectul abordat.

26-rn contextul consultdrilor pubrice pd(i interesate pot fi:
a) cetd(enii, conform definiliei Legii nr.239-xvl ain r: noiembrie 200g privind transparen{a iprocesul decizional;
b) asociafii obqtegti constituite ?n corespundere cu legea;
c) sindicate:
d) asocialii de patronat;
e) reprezentanfi aimediului de afaceri;
0 partide gi alte organiza\ii social-politioe;
g) mijloace de informare in masd. etc.
27'La etapa de selectare a modalitdlilor de consultare public6, subdiviziunile-autor vor aplimodalitdfile considerate mai eficiente,utilizate separat sau cumulati.v, dup6 cum urmeazd:
1) solicitarea opiniilor societd{ii civile, ."pe.iilor, asocia{ilor profesibnale, mediului academib) instituirea grupurilor de lucru permanente sau ad_hoc;c) organizareadezbaterilor publice;
d) desfbqurarea audierilorpublice:
e) realizarea sondajelor publice;
D alte modalitdli de consultare publicd.
28' Informatia despre organizarea consultdrilor publice a proiectului de decizie este prezen tatdinforma unui anun{, ?nsotit de proiectul deciziei gi materialele aferente acestuia (note informativecomprehensive, studii analitice, analize ex-ante, alte materiale care au stat la baza elabordriiproiectului de decizie etc.), conform modelului 2 din anexd, care va include oblisatoriu:- argumentarea necesitdfii de a adopta decizia(conform pct.2g);- dataplasdriianunfului;
- termenul-limitd de prezentare a recomanddrilor;
- modalitatea in care pd(ile interesate pot avea acces la proiectul de decizie;- modalitatea consultdrilorpublice;
- modalitateain care p6(ile interesate pot prezenta sau expedia recomanddri;- numele gi informalia de contact (numdrul de telefon, adresa po;tei electronice, adresapoqtal6) ale persoanelor responsabile de recep{ionarea 9i examinarea recomanddrilor

referitoare la proiectul de decizie supus consultdrii. 
'

29' Argumentarea necesitSlii elabordrii gi aprobdrii proiectului de decizie este formulatd intr-unlimbaj concis, explicit 
.9i accesibil publicului larg, cu explicarea termenilor de specialitate.

Argumentarea se va referi la scopul urmdrit de proiectul deciziei, impactul acestuia, compatibilitateaproiectului cu legislalia in vigoare, alte detalii relevante.

{dcute publice

web oficiald a
decizie suspus

32. Subdiviziunea-autor inregistreazi toate recomanddrile parfilor
parcursul desftgurdrii consultdrii publice a proiectului de deci:zie qi
recomanddrilor.

30' Anunful privind organizarea consultdrilor publice gi material:le aferente sunt
cu cel pufin 15 zile lucr[toare inainte de definitivaiea proiectului de decizie.

^ 31: Anuniul despre organizarea consultdrilor pubiice poate fi retras de pe pagina
Consiliului, doar dupi ce va fi plasat un alt anun! despre retragerea proiectului de
procedurilor de consultare publicd, indicind motivui.

33' Recomanddrile verbale sunt reflectate in procese verbale intocmite de subdiviziunea-autor,
iar cele scrise sau ?n formd electronici se inregistrlazl inregistrul de intrare a documentelor.34' Termenul de prezentare a recomanddrilo, urrpru piiectelor cle decizii va constitui cel pulin10 zile lucrdtoare de la data mediatizdrii anunlului referiior la inifierea elabordrii deciziei sau de ladata med iatizdri i anunf u lui privind or ganizar ea con su I t6ri lor pu bl i ce.

IC;

interesate parvenite pe
le include in sinteza



35. La solicitarea p[riilor interesate, subdiviziunea-autor poate prelungi termenul de prezenta
a recomanddrilor.

36. Dacd, ?n termenul stabilit la pct. 33 gi pct. 34,pdrlile interesate nu au prezentat recomand6ri
proiectul de decizie se considerd consultat public fErd recomand6ri.

37' Subdiviziunea-autor va analiza recomanddrile parvenite innpreund cu alte subdiviziuni di
cadrul Consiliului, dupi caz, qi va decide asupra acceptdrii sau respingerii fiecdrei recomanddri i
parte, sistematizindu-le intr-o sintezd privind consultarea proiectului de decizie, intocmit6 ?n form
unui tabel (modelul 3 din anexd), care va include:

a) recomandarea recep!ionatd:
b) autorul recomanddrii;
c) pozigia subdiviziunii-autor privind acceptarea sau

argumentar ea, in cazul re sp in geri i recom and dri i.
38. Sinteza recomanddrilor recepfionate se plaseazd pe paginLa

rubrica ,,Rezultatele consultdrilor publice" gi/sau se afigeazd lar
accesibilpublicului, Ei/sau se difuzeazd in mass-media locald.

respingerea recomanddrii $

web oficiald a Consiliului I

sediul acestuia intr-un spati

39.Pozilia subdiviziunii-autor sau respingerea recomandarii va fi comunicatd in scris sau in alt
modalitate persoanelor qi organizatiilor care au inaintat propuneri gi observa{ii la proiectele d
decizie supuse consultdri lor publice.

40. Dupa finalizarea procedurilor de consultare in proce)sul de elaborare a decizi
subdiviziunea-autor intocmegte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, in care se includ:a) anunful de ini{iere a elabordrii deciziei;

b) anun{ul de organizarc a consultdrilor publice;
c) proiectul deciziei;
d) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informalii relevante);
e) procesele-verbale ale intruniriror de consultare pubticd;
f)recomandbrile parvenite ;i sinteza acestora.

41' Subdiviziunile-autor sunt responsabile de pdstrarea dosarelor privind elaborarea proiectului
de decizie gi de asigurarea accesului la dosarele respective, in concliliile Legii nr.98212000 privind
accesulfa informafie.

42.ln cazul modificdrii esenliale (schimbdrii conceptului, extinderii obiectului gi sferei de
aplicare, modificdrii impactului) a variantei iniliale a proiectului de decizie supus procedurilor de
consultare, dacd modificarea respectivd nu a survenit ?n urma corrsultdrii pubiice, subdiviziunea-
autor poate supune proiectu I respectiv consultdri i publice repetate.

VI. Transparenta procesului de adoptare a deciziilor
43. Deciziile adoptate ale subdiviziunilor-autor, supuse consultdrilor publice, sunt f6cute

publice, conform Legiinr.98212000 privind accesur la infoimalie.
44. $edinlele subdiviziunilor-autor in cadrul cdrora sunt examinate Ei adoptate deciziile sunt

publice, cu exceplia cazurilor cind in cadrul qedinJelor sunt examinate sau audiate informa{ii oficiale
cu accesibilitate limitatd, conform art.7 al Legii nr.98212000 privind accesul la informatie.
Argumentarea desldsurdrii gedinlelor inchise va fi fEcutd publica.

45. Limitarea accesului persoanelor interesate va fi admisd dozrr la acele gedinle sau pdrti ale
gedinfei unde, conform ordinii de zi, urmeazd sd fie examinate deeizii sau comunicate informa{ii
oficiale cu accesibilitate limitatS, conform Legii nr.98212000 privind accesul la informafie.

46. DesfEgurarea gedinlei publice, data, ora gi adresa unde acearstava avea loc, ordinea de zi a
qedinfei sunt anunfate in prealabil, cu cel pulin 3 zile lucrdtoare, prin intermediul paginii rveb a
Consiliului qi/sau prin scrisori oficiale.

47' $edinlele publice sunt linute dupd caz, in cea mai ?ncbpdtoare sald din cadrul Consiliului.
Participarea p[(ilor interesate se asigurd in limitele locurilor disponibile din sala de gedinfe ;i inordinea prioritari stabilitd de persoana care prezideazd gedin{a, in conformitate cu interesul fiecdrei
pdrli interesate fald, de subiectele examinate in cadrul gedinlei publice.



48' La gedinlelepublice este asigurat accesul reprezentanfilor mijloacelor de informare incare pot inregistra gi/sau transmite on-line lucrdrile q.ol"i.r"r'respective.

vrl. 
. Raportur privind transparenfa in procesur decizional

,?^;,,llo#:::::flj"::11,1:""*;..nr:.jn F;;;l;.#iinur este eraborat de coordonatoprocesului de consultare publicd, cu contribulia tutur"r #l;;rr"till'ffifrH: il":i"T;ottff"f":j:*1.:Yi 
i1 

organizareaqedinfelor publice de adoptare a proiectelor de decizii.50. Raporrur privind. tranrpu,.niu h ;;;d;r ;*ffi;i; ;ffiiffi;XffiHX]l onciaraConsiliului Raional, la rubrica,,Tru*pur"nfa decizionald,,. comnartimenfrl ponnrr,,r ^-,.^r ---:--:-
r\arvrr.r' ta' tuurrea,, r ransparenta decizionalS ", compartimentul ,,Raportul anual privitransgalen{a in procesul decizional',, careva conline:a) NumSrul deciziilor adoptate pe parcursul anului de referintd:b) Num dru',",u- lJJli:lTirfliff{ff H#:f:' ffil o s u I u i d ec izi o nar ;c) Numdrul intrunirilor consultativ e, aliezbaterito, puutiJ. ii "l ;edinfelor publice organizate;d) Numdrul cazurilor in care acliunile sau deciziii. rrloi"iriunilor-autor au fost cnnrecrqu usurzure suDolvlzluntlor-autor au fost contestat

ffIil,"1*espectarea 
prezentului Regulament gi ru*tiurit, aplicate pentru incdlcare



Anexd
la Regulile interne privind procedurile de informarel

consultare gi participare in procesul deciziona[
?n cadrul Consiliului Raional Cahui

Modelul nr.l

ANUNT
privind inifierea elaboririi deciziei

rI Tipul deciziei (denumirea proiectuluDT-
'I Docrrmenle aditinnele
it - -_. qe.tounarespo 

-

I Termenul-limitd pentru prezentarea@

Modelul nr.2

ANUNT-TIP
privind organizarea consultirii publice a proiec1ului de decizie

Consiliul Raional Cahul inijiazd,, ?ncepind cu data de .........,
consultarea publicd a proiectului de decizie/proiectului de dispozilie
etc..............

(denumirea pro iectului)
Scopul proiectului este ...........
Necesitatea elabordrii gi adoptdrii proiectului de decizie este ...........

Prevederile de bazd ale proiectului sint
Beneficiarii proiectului de decizie sint ...........
Rezultatele scontate ca urrnare a implementdrii deciziei supuse consultdrii publice
sint.............
Impactul estimat al proiectului de decizie este.........
Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu legislafia ?n
vigoare......

(denum irea documentelor relevante)
Recomanddrile pe marginea proiectului de decizie supus consultdrii ;rublice pot fi expediate pind pe
data de ....., pe adresa dnei/d1....... ...., p€ adresa electronicd: 

r----'r-

;;;;;;;; :::::11::::i:""
proiectur deciziei...... 

("Jtt* tt 'i 
';ii]"l'in"r";;il gi nota

(denumirea)
informativd (dupd caz, studii analitice, acte de analizda impactului de reglementare, alte materiale
care au stat la baza elabotdrii proiectului de decizie etc.) sint disponiL,ile pe pagina web oficiala a
Consiliului Raional Cahul.........

(adresa)

8

Tipul deciziei (denumirea nroiectului)
Documente aditionale

Persoana responsabild, date de contact
Termenu l-limitd pentru prezentarea recomandari loi



Tipul deciziei (denumirea proiectulu

Recomandarea recep{ionatd Autorul
recomanddrii

P ozilia subdiviziuni i -autor
(acceptarea sau respingerea

recomanddrilor

Argumentarea in
cazul respingerii

Modelul nr.

SINTEZA
recomandlrilor prezentate privind consultarea proiectului de decizie

Modelul nr.

rnforma{ie succintr privind inifierea qi rezultatele consultirii publice a

proiectului

elaborat de
(denumirea pr oiec tul ui de d ecizi e )

(t, t^r-r*")

Nr.
dlo

Indicatori Numirul Comentarii Notd

I Numdrul total al ?ntrunirilor
consultative,
inclusiv:

Se include numdrul Sedinlelor.
dezba Ie ri lor pub lice desfasura te in
scopul colectdrii recomanddrilor
din parlea societiilii civile
(cetaleni, asocialii constituite tn
corespundere cu legea, persoane
juridice de drept privat, care vor fi
afectali, sau ar putea fi afecta{i de
adoptarea deciziei $i care pot
influ en I a p ro ce s u I de c iz i o na l)

l.t - audieri publice;

L2. - dezbateri;

1.3. - qedin{e ale grupului de lucru;

r.4. - altele.

2. Numdrul recomanddrilor receplionate Se va include nuntdrul
propunerilor, recomanddrilor
parvenite exclusiv din partea
pdrlilor interesate, cu exceplia
celor parvenite din partea
auto r itdl i.l or administ rati e i oub lice

3. Numdrul recomandirilor incluse in
proiectele de decizii

Este refleclat numdrul
propttnerilor care au parvenit din
partea pdrlilor interesate Si luate
tn consideralie la definitivarea
proiectului, cu exceplia celor
parvenite din partea auloritdlilor
adm in is tralie i pub I ice

4. Lista pdrfilor interesate implicate in
procesul de consultare a proiectului

Se include lista pdrlilor interesate
cu care a fost consultat proiectul
de decizie



cu

Modelul nr.5
Cerinfele

privire la funcfionarea rubricii rrTransparenfa in procesul decizional",
pagina web oficiali a Consiliului Raional Cahul ggntgabglgll

ANUNT
prtvlnd h{iera elabornrn decidet

Aaunfuri cu privilc la
inifierea elabordrii

dsciziei

Anunfuri cu privire Ia
retragerea unui proiect din

procesul de cleborerc ANIJNT
privtd organiarrco mEulnr|| prb[ce t proleetdui & decfuCe

Anunfuri rcferitoerela
organizarca crnusltirilor

publice
hpochll 6find d pr"l*rnri O"

d€6ctsr€, eldi€re, solicitarea opiniilor
experfilm, smdaj de opinie,

persrne{rrcsfms*ile de
receplionarea gi exeminarea

SINTEZA
FoorHndidlor pnilsrtets prfvlrlil mnnrltrte prdedutul de

decLie

Coordonator al procesului de oonsultare publici:
Secgia adminisfatie publici qi c<rmunicare

Admini*rator al confinutului infcrmafional al paginii
www.cahul.md:
Secfia administa$e publica qi comunicare


