
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „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” 

 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului. 
Proiectul deciziei a fost elaborat de Serviciul 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. 215/216 cu privire la tineret, 
Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decisional, Hotărîrii de Guvern 
nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice. Finalitățile urmărite prin 
adoptarea actului respectiv constau în dezvoltarea și consolidarea sectorului de tineret în 
raionul Cahul, contribuind astfel la crearea unui mediu adecvat pentru a asigura evoluția 
fiecărui tânăr în plan personal și profesional, inclusiv a celor din grupurile cu oportunități 
reduse. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  
Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret  
în raionul Cahul pentru anii 2023-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea 
acesteia” prevede întreprinderea măsurilor 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. De asemenea, proiectul deciziei conține recomandări autorităţilor APL 
de nivelul I în vederea elaborării şi aprobării planurilor locale de acţiuni privind 
implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul pentru anii 
2023-2028; implicarea în realizarea planurilor locale de acţiuni a persoanelor fizice şi 
juridice din teritoriul administrat. 
4. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect de decizie va necesita cheltuieli financiare ce vor fi 
prevăzute în bugetul raional pe anul respectiv.  
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 Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul 
Cahul pentru anii 2023-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia” 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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