
 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
premierea și stimularea performanțelor sportive” 

 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului. 
Proiectul deciziei a fost elaborat de Serviciul de tineret și sport din cadrul 
Consiliului Raional Cahul. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului ca act normativ și finalitățile 
urmărite  
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 
239/2008 privind transparența în procesul decizional, Legii nr.330/1999 cu privire 
la cultura fizică și sport, Hotărîrii de Guvern 1552/2002 privind normele financiare 
pentru activitatea sportivă. Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv 
constau în motivarea și stimularea tuturor categoriilor de sportivi legitimați în 
școli, cluburi și asociați  sportive, care au obținut performanțe deosebite în cadrul 
competițiilor sportive naționale și internaționale, astfel sporind prestigiul raionului 
Cahul.  
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  
Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea și 
stimularea performanțelor sportive” prevede aprobarea documentului în cauză, 
ținerea evidenței de către Serviciul tineret și sport a sportivilor legitimați la școlile, 
cluburile și asociațiile  sportive din raionul Cahul în competițiile sportive, care au 
obținut rezultate deosebite pe plan național și internațional la toate ramurile de 
sport, conform clasificației sportive unice a Republicii Moldova, pentru acordarea 
premiilor  în raport cu categoria competiției și locul ocupat în clasament.  
4. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect de decizie va necesita cheltuieli financiare care 
vor fi aprobate în bugetul raional.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită modificarea 
sau abrogarea altor 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 aprobarea Regulamentului privind premierea și 
stimularea performanțelor sportive” a fost coordonat cu vicepreședintele raionului 
responsabil de domeniu, avizat de secretarul Consiliului Raional. 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 
Anunțuri privind consultarea proiectelor de decizie.  
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