
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Programului de activitate 
 al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023” 

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

Proiectul deciziei a fost elaborat de către secretarul Consiliului Raional, Aparatul 
președintelui raionului.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  
Programul de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023  este 
elaborat întru realizarea art. 7 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 239/2008 privind 
transparența în procesul decizional, în care se stabilește ca obligație a autorității 
publice „diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de 
activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice”. 
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în oferirea posibilității 
ca în baza Programului aprobat să fie asigurată buna organizare a activităţii 
Consiliului Raional și stabilirea unor chestiuni prioritare pentru examinare în 
ședințele din anul 2023. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul deciziei privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului 
Raional Cahul pentru anul 2023 conține o anexă, în care se indică activitățile 
preconizate: 4 ședințe ordinare, termenele de prezentare a proiectelor, responsabilii 
de elaborarea acestora.  
4. Fundamentarea economico-financiară 
Cheltuielile pentru implementarea deciziei „Cu privire la aprobarea Programului de 
activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023” se vor încadra în limita 
mijloacelor financiare planificate în bugetul raional.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita 
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 Programului de activitate al Consiliului 
Raional Cahul pe anul 2023”, a fost coordonat cu  președintele raionului, 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 organizarea consultării publice.  
 
Cornelia PREPELIŢĂ, 
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