
 

 

 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare 
a Secției economie și atragerea investițiilor” 

  
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  
Direcția Economie și Agricultură. 
 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  

Proiectul de decizie este elaborat întru realizarea Deciziei nr. Nr. 08/01-V din din 10 
noiembrie 2022 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei 
Aparatului președintelui raionului, ale direcțiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate 
Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023”, prin care a fost modificată structura 
subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul. Astfel, Direcția Economie și Agricultură se 
divizează și apare o nouă subdiviziune – Secția economie și atragerea investițiilor, 
urmînd să fie aprobat și regulamentul de activitate.  
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în asigurarea bunei 
organizări și funcționări a Secției, în conformitate cu atribuțiile și sarcinile stabilite.   
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  
Proiectul deciziei prevede aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Secției economie și atragerea investițiilor, acesta avînd 4 secțiuni ce prevăd sarcinile 
principale și responsabilităţile, atribuţiile și drepturile, organizarea activităţii Secției.  
4. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Secției economie și atragerea investițiilor” nu va necesita mijloace 
financiare suplimentare.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și prevede abrogarea Deciziei 
nr. 06/21-V din 21 octombrie 2021 „ Сu privire la арrоbаrеа Regulamentului de 
оrgаnizаrе și funсțiоnаrе а Direcției есоnоmiе și аgriсultură,”. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului  
În scopul respectării prevederilor Legii nr.  239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 
Consiliului raional www.cahul.md  la directoriul „Transparenţa decizională”.  
Proiectul  de decizie se  prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  
avizare  şi  propunerii  Consiliului  Raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă 
plenară.  
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