
                     RAPORT 

privind asigurarea transparenței în procesul 

decizional de către Consiliul Raional Cahul  

în anul 2021 
 

 

1. Informația privind îndeplinirea prevederilor pct.3 al HG nr.967/2016 pe marginea: 

Existenței și actualizării procedurilor interne cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional; 

 

Regulile interne privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul 

decizional au fost actualizate și aprobate prin Decizia nr.02/06-V din 2 iunie 2020 „Cu 

privire la asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Consiliului Raional 

Cahul“. 

Datele responsabililor de coordonare a procesului de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional:  

Cornelia Prepeliță, secretarul Consiliului Raional Cahul  

https://cahul.md/persoana-responsabila-de-procesul-decizional/  

Funcționalitatea și informație cu privire la numărul de apeluri la linia telefonică instituțională de 

informare a societății civile:  

Linia telefonică instituțională de informare publică – 0299 22058  

 
2. Informația privind îndeplinirea prevederilor Legii nr.239/2008 și Hotărârii 

Guvernului nr.967/2016: 

Procesul de elaborare a deciziilor 
 

Tipul deciziei Numărul 

deciziilor 

adoptate în 

perioada de 

raportare 

Numărul 

proiectelor de 

decizii 

consultate (din 

numărul 

de decizii 

adoptate) 

Numărul 

proiectelor de 

decizii supuse 

consultărilor 

publice repetat 

Numărul 

deciziilor 

adoptate în 

regim de 

urgență 

Aprecierea 

perioadei 

de timp (în 

mediu/zile) 

de la 

inițierea 

proiectului 

deciziei 

până la 

aprobarea 

acesteia 

Numărul 

deciziilor 

adoptate 

care cad 

sub 

prevederile 

Legii nr. 

239/2008 și 

HG nr. 

967/2016 

Decizii ale 
Consiliului Raional 

144 135 - - 20 144 

Dispoziții 
privind activitatea 

de bază a autorității 
publice 

268 - - - - 268 

https://cahul.md/persoana-responsabila-de-procesul-decizional/


Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii 
 

Publicare Numărul Mijlocul de informare (comunicat de presă, 
informare direcționată, publicarea pe pagina 
autorității, pe particip.gov.md) 

Anunțuri privind inițierea 
elaborării deciziei 

- https://cahul.md/anunturi-privind-initierea-elaborarii-deciziei/  

Anunțuri privind retragerea unui 
proiect din procesul de elaborare 

- - 

Anunțuri privind organizarea 
consultării publice 

47 Pagina oficială a instituției   
https://cahul.md/anunturi-privind-organizarea-consultarii-

publice/  

Informare direcționată prin e-mail 
Rezultatele consultărilor/sinteza 
recomandărilor 

1 https://cahul.md/anunturi-privind-organizarea-consultarii-

publice/  

Proiecte de decizii și materialele 
aferente acestora, precum și 

decizii adoptate 

135 proiecte de 

decizii și 144 
decizii adoptate 

https://cahul.md/proiecte-de-decizii/   

Informare direcționată prin e-mail 
https://cahul.md/decizii-adoptate/  

Programe (trimestriale/anuale) de 
elaborare a proiectelor de decizii, 

cu indicarea proiectelor care 

urmează a fi supuse obligatoriu 

consultării publice 

1  
program anual 

http://cahul.md/wp-content/uploads/2021/01/Program-2021.pdf  
https://www.facebook.com/cahul.md  

Raportul anual al autorității 
publice privind transparența 
procesului decizional 

1 https://cahul.md/raportul-anual-privind-transparenta-procesului-

decizional/  

 

 

Modalitățilede 

consultare 

publică 

aplicate 
(dezbateri publice, 
audieri publice, 
sondaj de opinie, 

referendum, 
solicitarea 
opiniilor experților 
în domeniu, 
crearea grupurilor 
de lucru 
permanente adhoc 
cu participarea 
reprezentanților 

societății civile) 

Numărul 

întrunirilor 

consultative 

desfășurate 

Numărul 

de invitații 

expediate 

părților 

interesate 

Numărul 

participanților 

la întrunirile 

consultative 
(audieri 

publice, 
dezbateri, 

ședințe ale 

grupurilor de 
lucru) 

Publicarea 

rezultatelor 

consultărilor publice 

DA/NU, adresa unde 

pot fi accesate 
(procese-verbale ale 
întrunirilor publice 

consultative, sinteza 

recomandărilor) 

Aprecierea 

privind 

eficiența 

acestor 

instrumente 

Solicitarea 

opiniilor 

societătii civile; 
organizarea 

dezbaterilor 

publice; 
desfășurarea 

audierilor 

publice 

1 80 51 1 
https://cahul.md/anunturi-

privind-organizarea-

consultarii-publice/ 

Satisfăcătoare 
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Numărul recomandărilor, parvenite 
de la: 

Recepționate Incluse în sinteza 

recomandărilor 

Acceptate 

Cetățeni 0 - - 
Asociații obștești 71 47 14 – integral; 

19 – parțial 
Sindicate 0 - - 
Asociații de patronat 0 - - 
Partide și alte organizații social-politice 0 - - 
Mijloace de informare în masă 0 - - 
Reprezentanți ai mediului de afaceri 0 - - 
Parteneri de dezvoltare 0 - - 
Alte părți interesate 10 10 4 

 

Contestatii/sanctiuni 

Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității administrației 

publice locale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr.239/2008 
0 

Contestate în organul ierarhic superior 0 
Contestate în instanță de judecată 0 
Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239/2008 0 

 

3. Aprecierea mecanismelor de cooperare și de parteneriat cu societatea, precum și a 

instrumentelor/modalităților de asigurare a transparenței în procesul decizional, cu 

înaintarea unor recomandări de îmbunătățire a cadrului normativ. 

 

Mecanismele de cooperare și parteneriat cu societatea civilă s-au dovedit a fi eficace și 

orientate spre dialog deschis, care permit participarea tuturor persoanelor și grupurilor 

interesate la luarea deciziilor în mod participativ și democratic. 


