
 

 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 
                              

Nr. ______         din  _______ 2022 

 

Cu privire la executarea deciziilor 

 adoptate de Consiliului Raional Cahul 

 în  semestrul I al anului 2022 

 

În temeiul art. 43, art. 53 alin. (1) lit.a) și lit.q) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436/2006,  în scopul asigurării transparenţei şi executării în termen a deciziilor 

adoptate, avînd în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se ia act de informaţia cu privire la executarea deciziilor Consiliului Raional Cahul 

adoptate  în semestrul I al anului 2022.  

2. Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului, conducătorii 

subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul și ai instituțiilor publice subordonate 

acestuia: 

- vor asigura controlul permanent al executării integrale a deciziilor adoptate de 

Consiliul Raional;  

- vor respecta termenele şi etapele de iniţiere şi adoptare a deciziilor, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare.  

3. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul și ai instituțiilor publice 

subordonate vor prezenta Secției administrație publică informații despre executarea 

deciziilor, iar în cazul neexecutării acestora – despre cauzele ce au generat situația 

respectivă și acțiunile ce urmează a fi întreprinse. 

4. Secretarul Consiliului va informa semestrial consilierii raionali despre mersul 

indeplinirii deciziilor. 

5. Controlul executării prezentei decizii va fi efectuat de secretarul Consiliului Raional și 

de Comisia consultativă de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor omului, relaţii interetnice. 
 

   Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                    
                                                                       

       

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat și  avizat: C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

Coordonat: N.Dunas, preşedintele raionului 

Avizat pentru legalitate: L.Răileanu, șef interimar Serviciul juridic și resurse umane 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



 

INFORMAȚIE 

cu privire la executarea deciziilor Consiliului Raional 

 adoptate în semestrul I al anului 2022 

 
În semestrul I al anului 2022, Consiliul  Raional  Cahul şi-a desfăşurat  activitatea  în  4  şedinţe   

- 1 ordinară și 3 extraordinare. 

În cadrul  acestor şedinţe au  fost  examinate și adoptate în total  58 de decizii.  

Domeniile pentru care au fost adoptate deciziile sunt următoarele: 

 management organizaţional – 25; 

 gestionarea patrimoniului- 9; 

 economico-financiar  - 11; 

 social  - 9; 

 alte – 4. 

 

Executarea tuturor deciziilor a fost efectuată în strânsă colaborare cu subdiviziunile 

subordonate Consiliului Raional Cahul și autoritățile publice locale de nivelul I. Monitorizarea 

executării deciziilor adoptate s-a efectuat în cadrul ședințelor operative, au fost organizate întruniri și 

grupuri de lucru unde s-au abordat problemele ce țin de procesul de administrare a treburilor publice 

din raion. 
 

 

 

În tabelul următor este redată situația despre executarea tuturor deciziilor adoptate în semestrul 

I al anului 2022: 

 

Nr. 

d/o 

 Decizia Responsabil de 

executare  

Nivelul de 

executare 

 ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ 

a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL nr.01 din 16 mai 2022 

1. Decizia nr. 01/01-V din 16.05.2022 Cu privire la 

numirea în funcție.  

T.Tricolici Executată 

2. Decizia nr. 01/02-V din 16.05.2022 Cu privire la 

eliberarea din funcție a președintelui raionului Cahul, 

domnul Marcel Cenușa. 

T.Tricolici Executată 

3. Decizia nr. 01/03-V din 16.05.2022 Cu privire la 

eliberarea din funcție a vicepreședintelui raionului 

Cahul, doamna Valentina Șevcenco.  

T.Tricolici Executată 

4.  Decizia nr. 01/04-V din 16.05.2022 Cu privire la 

suspendarea provizorie din funcție a șefului Direcției 

construcții și drumuri, dl Pavel Maximenco. 

T.Tricolici Executată 

5. Decizia nr. 01/05-V din 16.05.2022 Cu privire la 

demisie. 

T.Tricolici Executată 

6. Decizia nr. 01/06-V din 16.05.2022 Cu privire la 

alegerea președintelui raionului Cahul. 

T.Tricolici Executată 

7. Decizia nr. 01/07-V din 16.05.2022 Cu privire la 

constituirea Comisiei de evaluare și validare a 

indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor 

medico-sanitare publice. 

E.Daud 

D.Cebotaru 

Executată 



 

 ȘEDINȚA  ORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL  

nr.02 din 26 MAI 2022 

8.  Decizia nr. 02/01-V din 26.05.2022 Cu privire la 

alegerea doamnei Elena DAUD în funcția de 

vicepreședinte al raionului Cahul. 

T.Tricolici Executată 

9.  Decizia nr. 02/02-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea raportului privind executarea bugetului 

raional  Cahul pe anul 2021. 

C.Hodenco Executată 

10. Decizia nr. 02/03-V din 26.05.2022 Cu privire la 

executarea deciziilor adoptate de Consiliul Raional 

Cahul în  semestrul II al anului 2021. 

C.Prepeliță 

 

Executată 

11. Decizia nr. 02/04-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în 

raionul Cahul pentru anii 2022-2026 și a Planului de 

acțiuni pentru implementarea acesteia. 

N.Ponomariov În curs de 

executare 

12. Decizia nr. 02/05-V din 26.05.2022 Despre 

modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 06/13-V din 21 

octombrie 2022 „Cu privire la aprobarea Statutului 

Întreprinderii Muncipale „Centrul Stomatologic 

Raional Cahul”, în redacție nouă”. 

E.Daud 

S.Radu 

Executată 

13. Decizia nr. 02/06-V din 26.05.2022 Cu privire la 

instituirea Serviciului raional de intervenție timpurie la 

copii în  raionul Cahul și aprobarea Regulamentului de 

activitate. 

A.Hagioglo Executată 

14. Decizia nr. 02/07-V din 26.05.2022 Cu privire la 

modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Cahul. 

T.Tricolici 

E.Daud 

Executată 

15. Decizia nr. 02/08-V din 26.05.2022 Cu privire la 

transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate. 

N.Basarab 

N.Olteanu 

A.Hagioglo 

În curs de 

executare 

16. Decizia nr. 02/09-V din 26.05.2022 Cu privire la 

delimitarea proprietății publice și vînzarea bunurilor 

proprietate a raionului Cahul. 

N.Basarab Abrogată 

17. Decizia nr. 02/10-V din 26.05.2022 Cu  privire  la  

modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2022. 

C.Hodenco Executată 

18. Decizia nr. 02/11-V din 26.05.2022 Cu privire la 

încorporarea în serviciul militar  în termen, serviciul 

militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor 

din raionul Cahul în primăvara-vara anului 2022. 

R.Gurinov  

I.Perju  

Executată  

19. Decizia nr. 02/12-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea unor acorduri de colaborare. 

V.Roman  Executată 

20. Decizia nr. 02/13-V din 26.05.2022 Cu privire la 

examinarea  notificării Oficiului Teritorial Cahul al 

Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-23 din 17 ianuarie 

2022.  

C.Hodenco Executată 

21. Decizia nr. 02/14-V din 26.05.2022 Cu privire la 

desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Cahul 

E. Olaru 

L.Raileanu 

Executată 



 

în organele de urmărire penală și în instanțele judiciare. 

22. Decizia nr. 02/15-V din 26.05.2022 Cu privire la 

desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul 

în instanţele de judecată. 

E. Olaru 

L. Raileanu 

Executată 

23. Decizia nr. 02/16-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în 

locațiune. 

N. Basarab Executată 

24. Decizia nr. 02/17-V din 26.05.2022 Cu privire la 

transmiterea unor bunuri. 

E.Oprea  

S. Radu  

Executată 

25. Decizia nr. 02/18-V din 26.05.2022 Despre 

modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 01/06-IV din 22 

martie 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale 

pentru protecţia copilului aflat în dificultate și 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a acesteia”. 

E.Daud Executată 

26. Decizia nr. 02/19-V din 26.05.2022 Despre 

modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr. 05/01-V din 

03.10.2019 „Cu privire la acceptarea primirii în 

comodat a unor bunuri imobile”. 

N.Basarab În curs de 

executare 

27. Decizia nr. 02/20-V din 26.05.2022 Cu privire la 

transmiterea unor bunuri imobile. 

N.Basarab În curs de 

executare 

28. Decizia nr. 02/21-V din 26.05.2022 Cu privire la 

modificarea Actului de inventariere a clădirilor 

proprietate a Consiliului Raional Cahul conform 

situației de la 01.01.2004 aprobat prin Decizia 

Consiliului  Raional Cahul  nr.04/11-I din 10 iunie 

2004.  

N.Basarab Executată 

29. Decizia nr. 02/22-V din 26.05.2022 Cu privire la 

acordul preluării în proprietatea publică a raionului 

Cahul a unor bunuri imobile. 

V.Baban Executată 

parțial 

30. Decizia nr. 02/23-V din 26.05.2022 Cu privire la 

transmiterea unor bunuri. 

E.Oprea Executată 

31. Decizia nr. 02/24-V din 26.05.2022 Cu  privire  la  

alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al 

Consiliului Raional Cahul. 

C.Hodenco În curs de 

executare 

32. Decizia nr. 02/25-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociația 

Obștească „ActiveWomen”. 

E.Daud 

C.Hodenco 

Executată 

33. Decizia nr. 02/26-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea Acordului de parteneriat cu Fundația 

„CRED”. 

A.Hagioglo Executată 

34. Decizia nr. 02/27-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea Acordului de colaborare cu A.O. Centrul de 

Intervenție Precoce „Voinicel”. 

A.Hagioglo Executată 

35. Decizia nr. 02/28-V din 26.05.2022 Cu privire la 

achitarea unor cheltuieli de gaze naturale pentru anul 

A.Hagioglo Executată 



 

2022 din sursele speciale ale IMSP CS Cahul. 

36. Decizia nr. 02/29-V din 26.05.2022 Cu privire la 

casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe 

administrate de IMSP Centrul de Sănătate Cahul. 

A.Hagioglo Executată 

37. Decizia nr. 02/30-V din 26.05.2022 Cu privire la 

numirea în funcție a domnului Constantin HODENCO. 

T.Tricolici Executată 

38. Decizia nr. 02/31-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea Memorandumului de Cooperare privind 

constituirea  clusterului „Vinificație”. 

V.Raru Executată 

39. Decizia nr. 02/32-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea Memorandumului de Cooperare privind 

constituirea  clusterului „Producerea strugurilor de 

masă”. 

V.Raru Executată 

40. Decizia nr. 02/33-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea Memorandumului de Cooperare privind 

constituirea  clusterului zootehnic „Bacii Sudului”. 

V.Raru Executată 

41. Decizia nr. 02/34-V din 26.05.2022 Cu privire la 

aprobarea Memorandumului de Cooperare privind 

constituirea Clusterului turistic „VIA Cahul”.  

N.Ponomariov Executată 

42. Decizia nr. 02/35-V din 26.05.2022 Despre 

modificarea Deciziei nr. 04/05-V din 19 noiembrie 

2020 „Cu privire la transmiterea în locațiune a unor 

spații neutilizate”.  

N.Basarab Executată 

43. Decizia nr. 02/36-V din 26.05.2022 Cu privire la 

organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor 

în sezonul estival 2022. 

V.Baban Executată 

44. Decizia nr. 02/37-V din 26.05.2022 Cu privire la 

lichidarea instituției Tabăra de odihnă Slobozia Mare.   

V. Baban Executată 

45. Decizia nr. 02/38-V din 26.05.2022 Cu privire la 

corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat. 

C.Hodenco Executată  

46. Decizia nr. 02/39-V din 26.05.2022 Cu privire la 

acordarea indemnizației unice. 

E.Oprea Executată 

 ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL 

 nr.03 din 09 IUNIE 2021 

47. Decizia nr. 03/01-V din 09.06.2022 Cu privire la 

aprobarea Planului raional anticorupţie pentru anii 

2022-2023. 

D.Boghian În curs de 

executare 

48. Decizia nr.03/02-V din 09.06.2022 Despre modificarea 

anexei nr.2 la Decizia nr.06/02-V din 21 octombrie 

2021 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor 

de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale 

direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate 

Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”. 

T.Tricolici Executată 

49. Decizia nr. 03/03-V din 09.06.2022 Cu privire la 

instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 

T.Tricolici Executată 



 

funcţiilor publice vacante de conducere. 

50. Decizia nr. 03/04-V din 09.06.2022 Cu privire la 

activitatea Întreprinderii Municipale „Biroul de 

Prospecţiuni şi Proiectare” în anul 2021. 

N.Olteanu Executată 

51. Decizia nr.03/05-V din 09.06.2022 Despre modificarea 

anexelor la Decizia nr.06/05-V din 21 octombrie 2021 

„Cu privire la crearea grupului de lucru pentru 

achiziţii”.  

N.Olteanu Executată 

52. Decizia nr.03/06-V din 09.06.2022 Despre modificarea 

Anexei nr. 4 la Decizia nr. 06/13-V din 21 octombrie 

2021 „Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii 

Muncipale „Centrul Stomatologic Raional Cahul”, în 

redacție nouă”. 

E.Daud Executată 

53. Decizia nr. 03/07-V din 09.06.2022 Cu privire la 

modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Cahul. 

E.Daud 

T.Tricolici 

Executată 

54. Decizia nr. 03/08-V din 09.06.2022 Cu privire la 

limitele alocațiilor financiare la întreținerea  periodică 

și   reparații  capitale  a  drumurilor  de  interes  raional 

pe  anul  2022. 

C.Hodenco 

D.Crețu 

În curs de 

executare 

55. Decizia nr. 03/09-V din 09.06.2022 Cu  privire  la  

modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2022. 

C.Hodenco În curs de 

executare 

56. Decizia nr.03/10-V din 09.06.2022 Despre modificarea 

Anexei nr.1 la Decizia nr. 01/06-IV din 22 martie 2016 

”Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru 

protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționarea a 

acesteia.  

E.Daud Executată 

57. Decizia nr. 03/11-V din 09.06.2022 Despre 

modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr. 04/15-1 din 

10.06.2004 Cu privire la constituirea Consiliului 

Raional pentru Protecția Dreptului Copilului. 

E.Daud Executată 

58. Decizia nr. 03/12-V din 09.06.2022 Cu privire la 

aprobarea unor acorduri de parteneriat și colaborare. 

E.Daud Executată 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informații suplimentare privind deciziile neexecutate sau în curs de executare: 

 

Decizia nr. 01/07-V din 16.05.2022 ”Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare 

și validare a indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico-sanitare 

publice”. La data de 18 mai a avut loc ședința Comisiei unde a avut loc evaluarea și validarea  

indicatorii de performanță a activității pentru 11 instituții medico sanitare publice din raion.   

Decizia nr.02/04-V din 26 mai 2022 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a turismului în raionul Cahul pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni 

pentru implementarea acesteia”. În perioada 21-23 iulie 2022 au fost efectuate vizite de 

studiu la obiectivele turistice din localitățile Slobozia Mare, Văleni, Colibași. realizate în 

cadrul Proiectului transfrontalier Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul 

dunărean al bazinului Mării Negre.  

La fel, s-a aderat la clasterul touristic ”VIA Cahul”- obiectiv realizat în baza Planului de 

acțiuni de implementare a Strategiei.  

 Decizia nr. 02/08 - V din 26.05.2022 ”Cu privire la transmiterea în locațiune a unor 

spații neutilizate”  este în curs de executare. Au fost pregătite toate documentele necesare 

pentru transmiterea în locațiune, a avut loc ședința comisiei cu privire la aprobarea 

coeficientului de piață- K4 și au fost efectuate calculele pentru fiecare încăpere separat. 

Comunicatul informativ cu privire la licitație este dat publicației în Monitorul Oficial al RM.  

Decizia nr. 02/12-V din 26.05.2022 ”Cu privire la aprobarea unor acorduri de 

colaborare”. Au fos încheiate acorduri de colaborare cu AO FS ”Iupiter, AO FC ”Macsimum” 

și AO FC ”Cahul 2005”, care prevăd utilizarea cu titlul gratuit a terenului de fotbal, conform 

graficului elaborat de către Federația Moldovenească de Fotbal și aprobat de conducerea 

Stadionului rational ”Atlant”. În perioada menționată au avut loc aproximativ 42 meciuri de 

fotbal, 7 jocuri amicale, 98 de antrenamente. 

Decizia nr. 02/22-V din 26 mai 2022 ”Cu privire la acordul preluării în proprietatea 

publică a raionului Cahul a unor bunuri immobile” nu est executată. Decizia adoptată a 

fost expediată Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Educației și Cercetării. Se 

așteaptă răspunsul. 

Decizia nr.02/24-V din 26.05.2022 ”Cu  privire  la  alocarea mijloacelor financiare 

din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul” este în curs de executare. Pentru 

achitarea ajutorului funanciar sportivilor de performanță este necesară prezentarea actelor 

confirmative dup care va urma transferul. 

Decizia nr. 02/34-V din 26 mai 2022 ”Cu privire la aprobarea Memorandumului de 

Cooperare privind constituirea Clusterului turistic „VIA Cahul”. A avut loc adunarea 

generală a membrilor clasterului turistic privind decizia de confirmare a apelurilor de proiecte 

de asistență financiară nerambursabilă în domeniu.  

Decizia nr. 02/36-V din 26 mai 2022 ”Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor 

şi adolescenţilor în sezonul estival 2022” este în curs de executare. 

   În sezonul estival 2022 a fost organizată și monitorizată odihna de vară a copiilor și 

adolescenților din raionul Cahul   la Tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor și 

adolescenților  ”Romantica” din s.Moscovei, precum și la tabere cu sejur de zi pe lângă 

instituțiile de învățământ general.  

Au fost repartizate bilete de odihnă conform numărului de elevi din instituțiile de învățământ 

general  din raion, pentru copiii cu vârsta între 7-16 ani. 



 

Activitatea Taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor ”Romantica” a fost 

divizată în 4 schimburi, a câte 170 copii în fiecare schimb, cu regim de lucru 24 de ore. Din 

numărul total de 680 de copii, 170 copii au beneficiat de bilete gratuite.    

La fel, au fost deschise tabere cu sejur de zi la instituțiile de învățământ din municipiul 

Cahul.         

   Taberele cu sejur de zi pe lângă IP LT „P. Rumeanţev” și IP Şcoala primară-grădiniţa „A. 

Donici” din mun.Cahul din mun. Cahul au activat în perioada iunie–iulie 2022. Activitatea 

fiecăreia au fost divizată în 2 schimburi  a câte 75 copii în fiecare schimb, cu regim de lucru  

de 9 ore. Din numărul total de 150 de copii, 38 de copii au beneficiat de bilete gratuite. 

Numărul total de copii care au bneficiat de aceste servicii este de 300 de copii din care 76 copii 

au beneficiat de bilete gratuite.  

Decizia nr. 02/37-V din 26 mai 2022 ”Cu privire la lichidarea instituției Tabăra de 

odihnă Slobozia Mare” a fost executată intergral.  

Cheltuielile ce ţin de lichidarea instituţiei au fost alocate din contul mijloacelor financiare 

prevăzute și datorii pentru servicii și salariu nu sunt. Soldul de alocaţii disponibile din cadrul 

instituţiei au fost  transmise la Tabăra de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor „Romantica” 

s. Moscovei. 

 Decizia nr. 03/01-V din 09.06.2022 ”Cu privire la aprobarea Planului raional 

anticorupţie pentru anii 2022-2023” prevede prezentarea, semestrial, a Raportului privind 

implementarea Planului menționat. La începutul lunii iulie, la Centrul National Anticorupție a 

fost prezentat Raportul de implemenatre a  Planului raional anticorupţie pentru anii 2022-2023, 

pentru perioada I semestru al anului 2022, conform cerințelor stabilite de legislație.  

Decizia nr. 03/08-V din 09.06.2022 ”Cu privire la limitele alocațiilor financiare la 

întreținerea  periodică și   reparații  capitale  a  drumurilor  de  interes  raional pe  anul  

2022” este în curs de executare. La ședința din 07 iulie 2022 au fost stabilite 

obiectele/porțiunile de drum, care urmează să fie reparate în limita alocațiilor financiare 

stabilite în decizia menționată. La mentul actual este organizată procedura de achiziție a 

lucrărilor.  

Decizia nr. 03/09-V din 09.06.2022 ”Cu  privire  la  modificarea bugetului raional 

Cahul pe anul 2022” este în curs de executare. Transferurile către unitățile administrative -

teritoriale de nivelul I sunt executate în proporție de 5%. Transferul se efectuiază după 

prezentarea documentelor justificative privind executarea lucrărilor.   

Decizia nr. 03/12-V din 09.06.2022 ”Cu privire la aprobarea unor acorduri de 

parteneriat și colaborare”. Au fost semnate 3 acorduri  între Consiliul raional Cahul cu AO 

Centrul ”Contact-Cahul”, AO ”AZI” și AO ”Pas cu Pas regiunea Sud” și la data de 04 iulie 

2022 a fost transferat suportul financiare de 50 mii lei pentru fiecare sin ele. Deasemenea, s-a 

solicitat raportul financiare privind utilizarea suportului financiare alocat. 

     

               Cornelia PREPELIȚĂ, 

 Secretarul  Consiliului Raional Cahul    

 

 

 

 

 

 

 



 

               NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului 

Raional Cahul în semestrul I al anului 2022” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de secretarul Consiliului Raional Cahul. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 

administraţia publică locală nr.436 - XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind 

aprobarea Regulamentului - cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor 

locale şi raionale nr.457 - XV din 14 noiembrie 2003, Legii nr. 239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în ţinerea sub control 

permanent a executării integrale a deciziilor adoptate. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul deciziei privind executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional 

Cahul în semestrul I al anului 2022 impune respectarea termenelor şi etapelor de 

iniţiere şi adoptare a deciziilor Consiliul Raional, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare, prezentarea de către conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul 

și ai instituțiilor publice subordonate a informațiilor detaliate despre executarea 

deciziilor, iar în cazul neexecutării acestora – despre cauzele ce au generat situația 

respectivă. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea deciziei „Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul 

Raional Cahul în semestrul I al anului 2022” nu necesită mijloace financiare 

suplimentare din bugetul raional. 

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

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea 

unor decizii. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

proiectul deciziei „Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul 

Raional Cahul în semestrul I al anului 2022” a fost coordonat cu președintele 

raionului și avizat de serviciul juridic. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 

239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat 

pe pagina web oficială a Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul 

Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizie. 

 

 Cornelia Prepeliță, 

secretarul Consiliului Raional Cahul 
                     

http://www.cahul.md/

	Nr. ______         din  _______ 2022

