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PROIECT 
 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

                                   

Nr. ________                                                                             ___________ 2022 
 
Cu privire aprobarea Strategiei de dezvoltare 
a sectorului de tineret din raionul Cahul  
pentru anii 2023-2028 și a Planului de acțiuni  
pentru implementarea acesteia 
 

În temeiul art. 4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 
435/2006, art. 43, art. 46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, 
Legea cu privire la tineret nr. 215/2016, Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire 
la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 
documentelor de politici publice, având în vedere asistența Programului 
„EU4Moldova: regiuni-cheie” finanțat de Uniunea Europeană,  necesitatea sporirii 
rolului tinerilor în viaţa socială, culturală şi economică a raionului, în scopul creării 
condiţiilor pentru identificarea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă 
aceștia, ţinând cont de avizul Comisiei consultative de specialitate probleme sociale 
(învățământ, tineret, sport, cultură, asistență socială, protecția drepturilor copilului, 
utilizarea forței de muncă), Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1.  Se aprobă Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul 

pentru anii 2023-2028 şi Planul de acțiuni pentru anii 2023-2025  privind 
implementarea acesteia, conform anexei. 

2. Serviciul tineret și sport, Centrul de Tineret Cahul, de comun cu autorităţile 
APL de nivelul I, conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional şi ai 
serviciilor desconcentrate în teritoriul raionului, vor întreprinde măsurile de 
rigoare în vederea executării, în termenii stabiliţi, a Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul 
Cahul pentru anii 2023-2028, informând anual despre aceasta Consiliul 
Raional. 

3. Se recomandă autorităţilor APL de nivelul I: 
3.1. elaborarea şi aprobarea planurilor locale de acţiuni privind 

implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din 
raionul Cahul pentru anii 2023-2028; 

3.2. implicarea în realizarea planurilor locale de acţiuni a persoanelor fizice 
şi juridice din teritoriul administrat, monitorizând şi prezentând anual 
consiliilor locale informaţii privind executarea activităţilor preconizate. 



4. Autoritatea executivă a Consiliului Raional, prin intermediul structurilor 
subordonate, va identifica sursele financiare necesare pentru implementarea 
Planului de acţiuni nominalizat, înaintând propuneri concrete spre aprobare 
Consiliului Raional. 

5. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează vicepreşedintele 
raionului responsabil de domeniul tineret, Serviciul tineret și sport, I.P. 
Centrul de Tineret Cahul. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 
consultative de specialitate probleme sociale (învățământ, tineret, sport, 
cultură, asistență socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de 
muncă). 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                    
                                                             
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                     Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 

Elaborat: C. Stuparu, șef  Serviciul tineret și sport  
Coordonat: N. Dunas, Președintele raionului  
                  T. Seredenco , Vicepreședintele raionului  
Avizat pentru legalitate: L.Răileanu șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane  
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


