REPUBLIсA h{oLDovA
RAIONUL CAHUL

Raport
privind activitatea Араrаtului
Pre;edintelui raionului Cahul
iп апul 202l

Са gi in anii preceden{i, qi in апuI202I Consiliul Raional Cahul gla exercitat
in mod соrеSрuпzёtоr prerogativele stabilite prin Legea privind administratia publicё
lосаlй, in calitatea sa de autoritate а administrafi;i
ръьliсе raionale investitё cu
gestionarea intereselor colectivitёtilor 1осаlе. consecvent principiului
autonomiei
func{ionale, Consiliul Raional а aclionat permanent pentru_ rcalizarea programelor
proprii, sarcinilor ýi atributiilor specifice, punбnd un aocent mai mаrе
р. booidonarea
serviciilor publice de interes rational.
Conform Legii privind administralia publicй 1осаlё пr. 4зб120о6, aparatul
preqedintelui raionului este о structurй funclionalё саrе asistй pregedintele
raionului
in exercitarea atribu(iilor sale legale qi аrе urmйtоаrеlе atribuliii
а) intocmegte proiectele de decizii ale consiliului iaional qi proiectele de
dispozilii ale pregedintelui raionului;
Ь) asigurЙ consultarea рuЬliСй а proiectelor de decizii ale consiliului raiona1
9i
de dispozi{ii normative аlе pregedintelui raionului
9i informarea publicului referitor
la deoiziile adoptate gi la dispoziliile emise;
с) colecteazё qi рrеziпtё preqedintelui raionului informatii pentru raportul
anual privind starea economicб 9i socialй а raionului;
с1) asistй pregedintele raionului in exercitarea obligatiilor de implementare
а
legislaliei iп domeniul egalitёtii de ýanse iпtrе femei ЬаrБаti;
9i
d) рrеziпtё pregedintelui raionului informalii
privind оtgапizжеа 9i
functionarea subdiviziunilor, serviciilor publice а intrbprinderilor de
interes raional
9i
constituite in teritoriu gi aflate in subordinea autoritililor administraliei publice

locale respective;
е) supravegheazй executarea de cбtre instituliile subordonate а deciziilor
consiliului rаiопаl 9i a dispoziliilor emise de cйtre pr.;bdirrtele raionului;
i) asistё secretarul consiliului raional in indeplinirea atribuliilor 1ui conform
legii.

Astfel, S-a acordat о aten{ie deosebitё pentru pregйtirea, organizarea
9i
desйýurarea gedinlelor Consiliul Raional. Са autoritate ЪеtiЬеrаtiчъ,
Consiliul
Raional s-a intrunit in anul 2)21in 7 gedinle, dintre care З gedinle ordinare
qi 4
qedinte extraordinare. In anul de rеfеriпlй au fost adoptate
|44 iecizii.
Deciziile adoptate au reugit sё reglementeze inireaga paletй de atributii date de

lege in competenta Consiliului Raional:
gestionarea mijloacelor finanoiare;
reglementarea activitйlii subdiviziunilor Consiliului Raionat gi а
institu}iilor publice din subordine din domeniul educafiei, sёпйtйlii,
culturii,
sportului, protecliei sociale;
r' gestionarea patrimoniului Consiliului Raional;
alte рrоЬlеmе curente.
Pentru са qedin{ele Consiliului Raional sё se desй;oare in condilii
legale, in
conformitate cu prevederile normative in vigoare, Aparatui preqedintelui
iаiоЙtчi ta

/
/

/

nivelul secretarului Consiliului Raional, аЪtrерriпs toate mёsurilе necesare,
dupб
сum urmеаzй:

2

Raional Cahul, сйtrе
instituliile 9i serviciile publice aflate sub autoritatea sa, data
рбпй la care se
pot depune propunerile de proiecte de decizii;
fost supuse dezbaterii
comisiilor de specialitate ;i consiliului raional;
а verificat modul de respectare а поrmеlоr de tehnicй legislativй in procesul
de еlаЬоrаrе qi redactare а proiectelor de decizii аlе Consiliului RаiоЪаl;
а asigurat, in baza dispoziliei pre;edintelui raionului, procedurile de
сопVосаrе, in termen legal, а membrilor Consiliului Raional, in vederea
participйrii 1а gedinle, comunicбnd totodatй data, оrа gi locul desйsurйrii
qedin{elor, рrесum gi proiectul ordinii d,e zi;

au fost puse la dispozilia

comisiilor de specialitate;

care au fost supuse dezbaterii qi
consilierilor raionali, in cadrul qedinlelor

la cunoqtinla рuЬliсй а proiectelor

de

decizii, а ordinii de zi, precum gi а datei, orei qi locului de desйqurare а
qedinlelor Consiliului Raional, рriп аfiqаrе la sediu gi prin publicare
ре sitepropriu;

ul

} а asigurat redactarea deciziilor adoptate, inclusiv а modificйrilor si
completйrilor aprobate in plenul consiliului Raional;
} а asigurat consemnarea dezbaterilor din cadrul q.jirr1.lo, 9i а modului in
5

jn

care qi-au exercitat votul consilierii raionali, piin rЁdасtаrеа
рrосеsеlоrчеrЬаlе ale qedinlelor Consiliului Raional.

desйqurarea qedinlelor S-au respectat procedurile prevйzute

de

Regulamentul de. organizare gi funclionare а Consiliului Raional
Саhu1, aspecte саrе
au creat posibilitatea fоrmчlёrii de iпtrеЬёri 9i interpelёri, exprimerii се
opinii,
argumente qi amendamente in lеgйturй сч proiectele
C.ibut..ii, рrесum qi
exercitёrii vofului in cunoqtin!й de саuz6.
Pentru а putea fi dezbйtute in qedin{ele Consiliului Raional, aceste proiecte
de
decizii аu respectat cerinJele legale, саrе prevйd сё proiectele de decizie
inscrise ре
ordinea de zi trebuie sй fie insolite de nota informativй, са instrument
de prezentare
qi motivare, рrесum qi sё аiьd avizele cu caracter consultativ ale
comisiilor de
specialitate аlе Consiliului Raional.

;;;;;

Astfel, fiecare proiect de decizie pus

in dezbatere in cadrul qedinlelor
Consiliului Raional Cahul а fost insolit atбide nota informativй, cAt qi de
avizele cu
caracter consultativ аlе comisiilor de specialitate.
in acest context trebuie evidenliatё activitatea desйquratй de consilierii
raionali
in cadrul comisiilor de specialitate, unde s-au analizat'qi ayizat proiectele
supuse
dezbaterii, fiind organizate 34 de qedinle аlе comisiilor de ,p..lititute,
cupa Ъчm

urmеаzй:

.

'

Comisia economie, rеfоrmе, buget, finanle 9i relalii transfrontaliere

(preqedinte dl sergiu Drangoi, sесrеtаr dl
chestiuni examinate;

vаlьriu Valachi)

-

8 qedin[el

Comisia рrоЬlеmе sociale (iпчё!йmiпt, tineret, sport, culturй,

asistentй socialё, protec{ia drepturilor copilului, utilizarea

Ьцеi

t2t

sйnбtate,

de muпсёj

(preqedinte

l
'
'

dl Gteorghe

Miroqnicenco, secretar dna Olga

qedinte/l 03 chestiuni examinate;

Rotaru)

7

Comisia administralie рчЬliсё, respectarea drepturilor 9i libertё{ilor omului,
relatii interelnice (preqedinte dl Nicon Pislari, secretar dna Natalia Zarigneac)
'
- б qedinle/8l chestiuni examinate;
Comisia urbanism, conýtructii, gospodйrie соmuпаlй, drumuri, rela{ii funciare
9i cadastru (preqedinte dl Alexandru Таrаgап, secretar dna Tamara

Susarenco) - б qedin}e/S0 chestiuni examinate;
Comisia agriculturё, alimentatie, industrie qi protectia mediului (pre;edinte d1
Sergiu Tutovan, secretar dl Sergiu Renfa) 7 9еdiп|еlЗ9 chestiuni examinate.
-

De

men}ionat,

specialitate

9i

сй а existat о сопluсrаrе interactiva intre comisiile

de

subdiviziunile consiliului pentru рrеgёtirеа 9i fundamentarea
proiectelor de decizii gi соореrаrеа comisiilor de speclaшtate pentru suslinerea
unor

proiecte in interesul raionului Cahul.

Toate ;edintele au fost publice (respect0nd recomandёrile privind conduita
sосiаlй responsabilй in prevenirea rёspбndirii coronavirus (соvID-fя1 qi mediatizate
соrеSрчпZёtоr, atёt in presa 1осаlё, сбt qi
ре pagina web proprie.

conform Legii privind administratia рuьliсй 1осаlё, deciziile cu саrасtеr
поrmаtiv intrб in vigoare la data includerii lor in Registrul de stat а1 actelor locale

sau 1а data indicatй in textul deciziei, саrе nu poate
рrеъеdа data includerii acesteia in
Registrul de stat al actelor locale, iar deciziilb cu catac|er individual intrй in vigoare
1а data comunicбrii persoanelor vizate sau 1а data indicatё in
textu1 deciziei,
nu
poate preceda data includerii acesteia in Registrul de stat а1 actelor
locale.
Aducerea la cunoqtintё рuЬliоё а deciziilor cu cжacter normativ qi individual
s-

.й

area|izat, conform prevederilor legale, in termen de 5 zile de la data semnйrii.
Toate cele 144 decizii adoptate de Consiliul Raional Cahu1 au fost incluse

Registrul de stat

al

in

actelor locale de сёtrе secretarul Consiliului, conform

prevederilor legale in vigoare, аu fost afiqate
ре site-ul Consiliului Raional Cahul, c6t
gi comunicate celor interesali de conlinutul acestora, respectiv celor stabili1l
sй
asigure ducerea 1а ?ndeplinire а prevederilor inscrise in decizie.
In nici un caz nu а fost depёýit termenul stabilit pentru comunicarea deciziilor,
са fiind de се1 mult 10 zile de 1а data adoptёrii.

Aparatul pregedintelui raionului cahul, qefii subdiviziunilor consiliului
Raional, in strinsб colaborare cu autoritй{ile publice locale de nivelul
I, ;i-au
manifestat рrеосuраrеа gi responsabilitat.u p.rrt* а intreprinde mёsurilе necesare

privind executarea deciziilor adoptate, tinind in
реrmапеп(ё la contro1, in domeniile
lor de activitate, рrоьlеmеlе inaintate spre solulionare, fiind intreprinse un
ýir de
ac{iuni соmuп9 intru executarea adecvatё
ореrаtiчё
а
deciziilor чаорЙ. J.
9i
Consiliul Raional.
Toate deciziile au fost puýe iп aplicare, dupй caz,
рrtп?псhеiеrеа de contracte,
rcparttzarea de Sum9 pentru finantare qi cofinan! ire, rcalizarea de lчсrёri,
organtzarei
de actiuni 9i manifestёri, implementarea de mйsuri organizatorice
9i fuictionale,
urmёrirеа rеаlizйrii veniturilof ý.8., in funclie de obiectul ieglementat.

Conform prevederilor Legii privind transparen{a ?n procesul decizional, la
nivelul Consiliului Raional sunt stabilite gi respectate regulile procedurale pentru
asigurarea transparenlei decizionale.

Actele administrative adoptate 9i emise anul trecut, eforhrrile йcute

de

Aparatul pregedintelui, subdiviziunile subordonate Consiliului Raional personalul
9i
din institutiile aflate sub autoritatea autoritёlii deliberative raionale pentru-realizarea
unor acliuni, activitйli qi luarea unor mйsuri, au avut Ia Ьаzб, concordan(a сu
obiectivele propuse 1а inceput de mandat.
In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea privind administralia publicй
lосаlё, preqedintele raionului а coordonat activitatea serviciilor descentralizate din
cadrul raionului gi de comun acord cu primarii municipiului, соmuпеlоr qi satelor au
fost cйutate cele mai eficiente сйi de solulionare а рйlеmеlоr stringente сu саrе se
confruntй populatia raionului, fiind realizate mёsuri de dezvolbe durаьilё а
comunitйlilor. subdiviziunile consiliului Raional gi-au continuat activitatea intru
realizarea obiectivelor propuse pentru anul respectiv, cu stabilirea direcliilor
prioritare in activitate, 9i anume:
rea|izarea unui complex de mйsuri menite sё asigure funclionarea поrm аlб а
instituliilor publice din raion;
рrоmочаrеа iniliativelor de dezvoltare а economiei locale;
dezvoltarea 9i perfectionarea sistemului educa{ional in чеdеrеа asigurйri unei
educa(ii de calitate;
protec(ia socialй а persoanelor dezavantajate 9i сrеаrеа serviciilor sociale
institu{ionalizate;
- suslinerea sistemului de asisten!й medicalй а populaliei;
- menlinerea viabilitatii infrastructurii.
Totodatй
r отооаи аu
au fost
Iost vlzаlе
vizate obtectivele
obiectivele de
de imbunйtй{ire
imbunйtй{ire а calitёlii serviciilor cu
impact asupra cetЙ{eanului gi desйqurarea unei activitё}i transparente qi eficiente, cu
respectarea cadrului legal.
Avind atribulia de ordonator principal de credite, preqedintele raionului а
urmёrit execulia bugetului, incasarea veniturilor qi еfесtuъrеь cheltuielilor avind
grlja, in реrmапеп!й, de incadrarea ?n prevederile bugetare aprobate. дctivitatea
de
organizare, conducere 9i administrare а Aparatului pregedintelui s-a realizat in
condiliile unui management eficient qi de calitate care а urmйrit atingerea
indicatorilor de реrfоrmап!й рrесоп izali.

-

-

-

Bugetul propriu al Consilui Raional ре anul 2O2I la funclia
,,Дutоritйli
legislative qi executive" а fost aprobat .оnй* Deciziei Consiliului Raional nr.
05/02-V din 17.12.2020, fiind prevйzutй suma de 7183,1 mii lei la cheltuieli.
Respectivul buget а fost executatin sumё de 6601,2mii lei, sau 1anivel de 91,9
1а
sutй fala de prevederi.
pentru intrelinerea aparatului administrativ
аu fost executate cheltuieli de
casй in sumй de 594З,9 mii lei, сееа се constituie 9З,5 Уо fа!й de planul
aprobat qi 99,б la sutй in comparalie cu planul precizat
ре perioada de gestiune.
Nivelul executйrii cheltuielilor fаlй de anul zozO constituie !о2,7 %о. Pentru
retribuirea muncii au fost exectuate cheltuieli efective in sчmё de
48|2mii lei;

de

casd 4754,9 mii lei, сееа се constituie 99 |а sutё
precizat ре perioada de gestiune de 4845,9 mii lei.

La compartimentul
_
- Servicii ;i alte cheltuieli
fost precizate cheltuieli in sumё de 1280,6 mii lei qi

in

comparalie cu planul

inclusiv prestйri sociale au
executate cheltuleli de саsй

in sumй de 977,4 mii lei, сееа се constituie 76,3 % fа!й de plan.
Datoritё temperaturilor favorabile in sezonul de incёlzire 2O2t,
р. parcursul

perioadei de gestiune au fost cheltuite mai pu}ine resurse energetibe
electric6, gaze naturale.

-

energie

in urma situaliei

pandemice de COVID_l9 din anul 202|,au fost sistate mai
multe activitйti qi limitate deplasйrile atit in interiorul
!йrii, cit qi peste hotare, сееа се
а condus 1а diminuarea cheltuielilor.
pentru
рrосurаrеа combustibilului au fost precizate surse in mйrimе de 205
mii lei. Ре perioada de gestiune а fost utilizat combustibil in sumй 140,1 mii lei.
planul precizat
репtru рrосчrаrеа maqinilor qi utilajelor а fost majorat cu 168
mii lei pentru instalarea aparatajului de sonorizare in sala de gedin}e а consiliului
Raional.
Din volumul total de alocalii рrечйzutе pentru repara{ii capitale а clёdirilor sau valorificat 1526,8 mii lei gi anume:
Reparatia acoperiqului сlйdirii Consiliului Raional - 2gЗ,8mii lei;
Reparalia scёrilor la intrarea in сlёdirеа Consiliului - Зiз,9 mii lei;

}
}

- 8I7,2 mii lei;

}

Reparalia traseului de incёlzire exterior 1а сlйdirеа Consiliului Raional
55,1 mii lei.

La colectarea venlturilor din locatiunea bunurilor-patrimoniu public au fost
acumulate mijloace financiare in sumё de 300,7 mii tei ain suma
рlапifiсаtё de

275, сееа ое constituie 109,3 % qi |07% comparativ cu Suma acumulatбin
а.202О.

pentru atingerea obiectivelor declarate
un anumit ro1 1-а avut qi auditul intern
din cadrul Aparatului preqedintelui raionului. Activitatea de audij s-a desЙýurat
potrivT Planului de audit public intern aprobat pentru апu! 202l.
in scopul evaluбrii sistemului existent d. *urrugement financiar qi control
oferirea recomandёrilor de imьuпёtбtirе, au fost efecluate З misiuni je audit, 9i
urmбtоаrеlе titluri:
,,Evaluarea aspectelor се tin de gestionarea mijloacelor financiare din
bugetul Consiliului Raional in scopul dezvoltйrii sportului 1а
ýсоаlа sportivй
rаiопаlё de fotbal";

-

;

-

,,Evaluarea corectitudinii gestionёrii mijloacelor financiare qi bunurilor
materiale la Complexul de servicii sосiаlЪ ,,impreun6" din cadrul Directiei
asisten!ё socialё qi protec{ie а familiei Cahul'';
,,Evaluarea c_orectitudinii gestionёrii mijloacelor financiare qi bunurilor
materiale 1а ТаЬйrа de оdihпй ,,Romantica", Centrul de сrеаliЪ а copiilor
,
л ,,Universul" din cadrul Direc|iei gепеrаlе iпчё!ёmiпt Cahul''.
in urmа auditйrilor efectuat. Ь-ы intocmit rafoarte саrе au fost inaintate

-

6

preqedintelui raionului, dispunбndu-se mйsurile necesare pentru eficientizarea
activitйtii in domeniile de activitate auditate.
Intru executarea Legii ш. |6312010 privind autorizarea lucrйrilor de
construclie,
perfectarea in continuare а documentaliei de urbanism 1а construclia
diferiior
obiecte, edificii, comunicafii, arhitectul-qef а1 raionului а elaborat
9i eliberat iп anul
202|:

о

.
.

Certificate de urbanism pentru proiectare - t70;
Autoriza}ii de
- 113;
Certificate de urbanism
- 2l;

construire
informativ
о Autorizalii de desfiin}are
- 46;
. Autorizalii de schimbare а destinaliei - 12;

intru eficientizarea activitalii autoritilitor administraliei publice locale de
nivelul Io au fost prelucrate qi elaborate date inifiale, ,.ь.-Ъ de amplasare
а
obiectelor pentru proiectarea gi construclia:
Gazificarea sediului ОМF din com. Lebedenco;
Аmрlаsаrеа sistemelor fotovoltaice la gradinila de copii din s. slobozia
Маrе
gi s. Giurgiuleqti;
Gazifi careaedificiului рrimйriеi com. Lebedenco;
Reconstruclia podului din s. Lebedenco;
Constructia garajului cu 2 Ьохе 1а оМF Zirnesti;
Constructia garjelor сч2 Ьохе 1а оМF in s. Coliba;i;
Rепоvаrеа liniilor electrice in s. Giurgiule;ti, com. boina, s. Cislila-Prut,
com.
Zirneqti, com. Pelinei, соm. Burlйceni, s. Taraclia de Salcie, s. Slobozia
Mare;
constructia aducliunilor apei pentru irigare а terenurilor agricole in com.
Burlйceni, com. Lebedenco (s. Ursoaia), сЪm Pelinei, s. Borceai g.a.;
ZEL,,Balli" din s. Crihana Veche - asigurarea terenului solicitat cu utilitёti:
apeduct, candrizar е, energie еlесtriсё, gu"ifi .ur..
О aten}ie deosebitЙ s-a acordat in ultimii ani dotйrii lосаlitйlilоr qi teritoriilor
cu
documentalie de urbanism gi amenajare а teritoriului. Lucrul acesta
а continuat' si
--э- in
anul

-

-

,

trecut.

tn соlаьоrаrе cu autoritёlile publice 1осаlе de nivelul I au fost intocmite
caietele de sarcini ;i devizele de cheltuieli privind еlаЬоrаrеа documentaliei
de
urbanism in рrimйriilе Larga Noua cu devizul de cheltuieli de 140,0
mii lei; Йrпе'ti
(167,2 mii lei); Doina (I49,7 mii lei); Gёчйпоаs а (l70,2mii
lei);
Bucuria (99,3 mii lei); Vйlепi (120,0 mii lei); A.I.Cuza
1lzo,Ю mii lei); Iujnoie
(100,0 mii lei).
Deocamdatй, nici о рrimёriе din сеlе mentionate mai sus n-a
intreprins
mёsuri privind actualizжea documentaliei de urbanism.
Iп baza Planurilor Urbanistice Generale are loc evidenla operativё privind
utilizarea teritoriului, aprobarea deciziilor referitor 1а valorificarea
rаliопаlё
teritoriului, construcliilor, rерrоfilаrеа intreprinderilor, utilizarea resurselorа
naturale, atragerea investitorilor, agenlilor economici. iп baza
Jocumentaliei de
urbanism actualizatб se еlаьоrеаzё qi еliьеrеаzё certificate de
urbanism pentru
proiectare qi Autorizalii de construire/desfiin{are а construc{iilor
s.a.

in total in raionul Cahul Planurile Urbanistice Generale sunt actua]izate in 28
de consilii sёteqti ;i comunale, precum qi planul дmепаjаrii Teritoriului raionului
Cahul (PATR).
In perspectivй,_ se urmёrе;tе dotarea соmрlеtй а lосаlitйlilоr din raion cu
planuri urbanistice Generale atragerea
de inveitilii in domeniut cat.
;i
Сопfоrm prevederilor art.54 din Legea privind administralia publicё lосаlё

пr.43612006, in exercitarea atribuliilor sale, preqedintele raionului еmitЪ
dispozi{ii cu
caracter normativ 9i individual. Aparatul preqedintelui raionului asigurё

inregistrarea

gi evidenla dispoziliilor emise de сйtrе preqedintele raionului,
рбъtrбпd oiiginalul
acestora ;i documentele insofitoare, in condi{ii de securitate,
рбпЬ la predarea-lor 1а
arhivй, precum qi comunicarea acestora сйtrе cei stabiliti ; purr.r.u in aplicare
а

prevederilor acestora.
In perioada de rароrt au fost emise in total 885 dispozitrii, din саrе 2б8 сu
саrасtеr normativ gi 617 cu catactq individual, саrе au reglementat activitatea
dеsйýurаtё la nivelul Aparatului pregedintelui gi а instituliilor sйоrdiпаtе.
In реrmапеп!ё s-a acordat о aten{ie sporitё solu{ionЙrii problemelor prezentate
de cetйleni in cadrul audienlelor sau in petiliile adresate Consiliului Raionai
Cuhul.
In perioada anului 2021 in adresa Consiliului Raional au fost adresate 105
petilii, din саrе 75 petilii de la cetйlenii qi instituliile din raion qi alte з0 de petilii
au
fost redireclionate de сйtrе autoritalile publice centrale.
Din пumйrul total de 105 petilii, 50 petilii lin de domeniul social, 17 petilii
sunt pentru solulionarea litigiilor din cadrul instituliilor qi 1 1 petilii rесlаmй
Ъrr"i.
ac|iuni аlе angajalilor instituliilor statului. La fel, au fost adresate'pl6ngeri privind
drumurile deteriorate, activitatea transportului public, litigii funciare, etc.
Majoritatea petiliilor au fost examinate in termenii prevёzuli de legislalia
in
vigoare. Fiесаrе petilie are dosarul necesar de eviden
care
permite
аrhiчаrеа
1d,
integralё а tuturor materialelor се au fost solicitate de pa4ile imрliЙе
in litigiu.
circuitul documentelor care intrй qi sunt ехреdiаtЁ de сЁtrе consiliuгRaional
s-a desйgurat in condilii bune, astfel incбt
ре baia registrelor de intrare - ieqire sё
fi
urmёrit
nivelul
de executare aoricйrui demers,locul qi stadiul in саrе se аflб
роаtЙ
rezolvarea lоr, рrесum qi modul in care au fost rezolvate
Ре parcursul anului 202l in adresa Consiliului Raional au fost inregistrate
un
пumйr de 2263 documente, din care lЗ42 documente au parvenit din
rаiоп qi alte 921
- de 1а autoritйlile publice centrale.
Toate documentele au fost inregistrate gi redireclionate pentru solulionare
in
termeni legali.
Inaceeaqi perio_adё.de rеfеriп!й Aparatul preqedintelui а expediat 7б7
documente.
In contextul Legii privind accesul cetйleniior 1а informuiii а. interes public,
au
fost intreprinse acliuni care au yizat transmiterea de informaiii complet.
ii in timp
util pentru а permite сеtйtепilоr sй fie in реrmапепtб 1а curent сu activitatea
Consiliului Raional.
in comun cu autoritёlile administra{iei publice locale de nivelul I au fost

intreprinse toate mёsurile pentru buna desЙqurare
Republicii Moldova din 11 iulie 202I

а

alegerilor Parlamentului
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in baza principiului de соlаЬоrаrе intre autoritatile publice аlе administraliei
locale, 9i in anul 2021 au continuat actiunile de indrumare gi sprijin а activitёlilor

consiliilor 1осаlе, insistAndu-se ре coordonarea serviciilor publice de interes raional.
Drept rezultat, au fost intreprinse mai multe mйsuri intru solulionarea
рrоЬlеmеlоr din domeniul economico-financiar, funciar, asigurёrii funclionйrii
eficiente а instituliilor educa(ionale, de sйпёtаtе
9i сulturё, lrotec{ie ,o.ida u
gi
asigurare
а ordinii publice, protectiei -.di.rlui qi aйenajaiii teritoriului
gopu|atiei
localitбlilor, consolidёrii relaliilor de соlаЬоrаrе, coordonerii
9i ridicёrii eficacitйlii
activitetrii autoritatilor publice locale de ambele nivele.
ре parcursul anului trecut au fost organizate qi desйqurate mai multe intruniri
cu primarii, in cadrul сйrоrа au fost abordate diverse chestluni printre саrе:
- privind mёsurilе intreprinse ?mpotriva infecliei COVID_19, organizatй de
Ministerul Sйnйt6lii RM;
- privind рrеgйtirеа materialelor preliminare pentru inilierea luсrЁrilоr in
cadrul Proiectului inregistrare qi ечаluаrе financiarй, otganizatй in соmuп cu Agenlia
Servicii Publice а RM;
- privind rolul autoritёlilor publice locale in valorlfi aжeapotenlialului
turistic;
- privind Parteneriatul social la nivel local g.a.
Seclia administralie publicй 9i comunicare а fost responsabilй
9i de aspectu1
соmuпiсаrе qi asigurжe atransparenlei activitй}ii Consiliului Raional Cahul.
In acest Scop au fost elaborate 9i plasate ре pagina web а Consiliului Raional
Cahul 245 publicalii din саrе: 87 informalii- piivind desй;urarea anumitor

evenimente

la care а

participat conducerea raionului;

48

mesaje de
felicitare/comemorare cu ocazia zilelor profesionale, sёrЬёtоrilоr na{ionale,
cre9tine
etc. се se dеsй;оаrй ре teritoriu1
!ёrii.
La fel, au lost plasate б9 de informa{ii privind nivelul de infectare in raionul

Cahul cu virusul Covid-19, рrесчm qi НоtЪrбri ale Comisiei Extraordinare in
sйпёtаtе publicб а raionului cahul; 41 de anunluri privind organizarea
anumitor
evenimente de сйtrе Consiliul Raional Cahul (репtru ocuparea funcliilor publice

vaoanteo or ganizarea gedin}elor, intrunirilor etc.
).

In conformitate cu Regulamentul de activitate, Sec}ia administralie publicё
comunicare din cadrul AParatului Preqedintelui este responsabila de boordonur"u,9i
рrесum qi realizarea, la nivel raional, а acliunilor in domeniul serviciului civil si
5protec|iei
In perioada anului 202I au fost inregistra{i pentru efectuarea serviciului civil
(de alternativё) un пumйr de 12 rесruli, dir, .ur. 5 recruli au fost iпсоrроrаli
in
рrimёчаrа anului 202L 9i 7 recru}i - in toamna anului 2021.
De asemenea, а fost organizat controlul efectuйrii serviciului de аltеrпаtiчй
репtru persoanele aflate in evidenla serviciului civil.
In perioada de rароrt, ре teritoriul raionului s-au inregistrat 10 situalii
exceplionale, din саrе 5 situa{ii au fost сu caracter tehnogen qi 5 situalii
exceptionale
*cu character natural.

civile.

Paguba materialё provicatй de aceste situatii а atins cifra de 2 258 420,0
lei.
Conform Deciziei nr. 02l10-V din 1 aprilie 202l ,,Cu privire 1а аlосаrеа
mijloacelor financiare din fondul de rezervй'| consiliul iaional cahul
а alocat

mijloace bёnegti pentru iпlйturаrеа consecinlelor provocate de situa}iile exceptionale,
qi anume:
_

358800,00 lei pentru cheltuieli legate de combaterea pandemiei SдRS-СоV(COVID-l9), din Саrе 100000,00
pentru achizilionarea substanlelor
dezinfectante pentru institu}iile medicale din asisten{a mеdiсаlъ primar6, 129400,00
lei pentru procurarea kit-turilor imunologice pentru SдRS-ёоV-2 necesare la
efectuarea investigaliilor imunologice 1а апtiсъrрi аlе lucrёtorilor medicali
;i
129400,00 lei pentru рrосurаrеа testelor rapide
репtru testarea luсrёtоrilоr medicaii
ai Centrelor de Sбnёtate din mediul rural;
_ 250000,00 lei primйriei
Roqu pentru сurё{аrеа canalului central din s.Rosu si
canalului adiacent centurii drumului R34;
- 156387,00
рrimйriеi Tartaul de Salcie pentru сurй!аrеа albiei rёului
Salcia Мiсй;
- |04454,00 lei primйriei Lорёliса pentru curйlarea albiei rAului Salcia Мiсй.
Prin dispozilia pre;edintelui raionului Cahul пr. 50-n din 11.0З.2О21, qi
respectiv, deciziile consiliului Raional cahul пr. 05/03-V din 26.08.202I si nr.
0бl03-V diп2I.|0.2021 au fost alocate:
- 779 979,0 lei репtrц рrосurаrеа echipamentelor medicale destinate IMSP
Spitalului Raional Cahul,
_ 350 000,0 lei
рrimёriеi Vёlепi pentru lichidarea consecinlelor prvocate de
calamitёlile naturale provocate de ploile torentiale.
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lei

lei

comisia rаiопаlё pentru situa{ii exceplionale actiyeazd

conform

Regulamentului de activitate а comisiei gi planului de activitate aprobat anual.
Astfel, ре parcursul perioadei de raport au fost organizate 8 qedinle he Comisiei,
fiind linute 1а un control strict indeplinirea tuturor hоlйrеrilоr apiobate de aceasta.

о

subdiviziune din cadrul Aparatului pregedintelui raionului este serviciul
аrhivё саrе i;i indeplineqte atributiile stabilite de actele normative in vigoare.
Actualmente, in Arhiva raionului se pёstreaze Ъgg| dosare iпlтВ fonduri qi
380 inventare. In perioada anului 2021 au fost preluate 9з8 dosare cu termen

permanent gi cu termen lung de
рёstrаrе.

De menlionat, сй documentele nu Se рёstrеаzё doar, ele sunt in circuitul
solicitanlilor. zilnic arhiva este vizitatй de numerogi cetёleni, care solicitй anumite

documente, 9i anume: сопfirmаrеа stagiului de muпсё
9i- salarizare, documente сu
ta
соmропеп!а
membrilor
participanli
privatizarea
la
fondului locativ,
ч,,_uir.
dublicate аlе ac{iunilor notariale, extrase din decizii
dispozilii
gi multe alte
9i
documente importante. Astfel, in perioada de referin!ё ir, чrЁчu raionului
au fost
inregistrate 8б8 de cereri cu caracter social-juridic privind eliberarea uпоr
copii de ре
diverse documente, care au fost solutionate in modul corespun zdtor.

Ре parcursul anului 202I s-a чrmёrit cregterea gradului de rеsресtаrе

а

reglementйrilor legale de сйtrе subdiviziunile consiliului Raional prin asigurarea
conformitйtii actelor administrative ale autoritй}ii publice cu legile, actele normative
in vigoare qi regulamentele aprobate de consiliu.
In acest ,".r:, fost asiguratй asistenta juridicё а Aparatului Preqedintelui
.а
raionului, Consiliului Raional qi comisiilor de lucru, corrriituite
ре linga aceste
10

autoritйti, in vederea respectйrii legislaliei qi in соrеlаrе cu ansamblul rеglеmепtйrilоr
interne, precum gi al respectбrii поrmеlоr de tehnicй legislativй.
s-a urmёrit, de asemenea, asigurarea legalitatajii contractelor
9i altor acte cu
caracter intern, intocmite de instituliile qi subdiviziuniie consiliului
Rъiопаl, precum

gi а proiectelor intocmite de alte autoritй{i, in cazul in саrе sunt in
lеgйturй cu
atribuliile qi activitatea pregedintelui raionului sau Consiliului Raional.
А fost asiguratй reprezentarea intereselor Preqedintelui raionului Cahul qi а
consiliului Raional cahul in fala оrgапеlоr de stat, instanlelor de judecatй
ale
Republicii Moldova qi ale altor organe cu caracter jurisdiclionai.
un accent deosebit s-a pus ре asigurarea legalitйtrii in activitatea comisiilor de
lucru constituite ре 1Апgй preqedinteie raionuйi cahul sau consiliul Raional

(Comisia specialй de examinare а cererilor de restituire а bunurilor sau
de rесuреrаrе
а vаlоrii acestora persoanelor Supuse represiunilor politice, Comisia
rаiопаlй pentru
combaterea traficului de fiinle umane, comisia cu privire la privati
zare, cbmisia
privind or ganizarea concursurilor pentru осuраrеа funbliilor,,.u.йt.
ý. а. ).
Selectarea, angajarea qi eliberarea personaluiui S-a efectuat in deplinй
сопсоrdап!й cu Codul Muncii а1 RM 9i Legea cu privire 1а func{ia
рuЬliсй qi statutu1
funclionarului public. in perioada de ,Йrt au fost organizate б concursuri
de
ocupare а funcliilor vacante
sef Direclie construclii qi drumuri, ;ef, specialist
principal ;i specialist superior din cadrul Direcliei economie gi dezvoltare
teritorialй,
gef Serviciu tineret qi sport, specialist suреriоr а1 Secliei
cultu;й.
In domeniul resurselor umane au fost elaborate qi emise un пumёr d,e
617
dispozilii, avёnd са obiect: numirea in functii publice; incetarea raporturilor
de
serviciu/muncй; modificarea raporturilor de serviciu/muncё; suspendareb
raporturilor
de serviciu/muncй; exercitarea cu caracter temporar afuncliilor
publice de conducere
vacante; stabilirea gradelor qi treptelor de salari zare etc.
fost organizatй procedura de evaluare а performanlelor profesionale
individuale аlе funclionarilor publici pentru activitateb desйqu*te
i, perioada 1
ianuarie 202l - 31 decembrie 202l.
^

-

А
in

general,
_autoritatea рuЬliсй deliberativё rаiопаlй, preqedintele raionului gi
aparatul au contribuit, potrivit competen{elor qi atribuliilor,la reatizёrile
oblinute in
anul precedent. in caliиte de pregedinte а1 raionului cbbut am
incercat ре cit posibil
materializarea tuturor ini{iativelor venite atit din partea aleqilor locali,
ungu;ulilo,
Consiliului Raional, cit gi cetё{enilor. Consid., .й prin activitatea desf1gurata
s-a
rйsрuплs in mаrе mЁsчrё
рrоЬlеmеlоr prioritare аlе raionului.
In anul 2022 este necesar са 1а nivelul Consiliului Raional sё
se concentreze

eforturile pentru administrarea cu rigoare qi pragmatism а resurselor
de саrе
disPunem, РrеСum
оЬiесtiчЪtоi stabilite, astfel incAt sб putem
:_.1r::,:yindeplinirea
сrеа premizele uпffiýgФ&*tirutе
а raionului in perioada urmйtоаrе.
Preqedintele rа

ех:""
еý;'#1,л

Marcel CENUýA
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