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PROIECT 
D E C I Z I E 
mun. Cahul                                 

  
Nr. _________                                                                            din __________ 2022 

Cu privire la dispunerea consultării publice a proiectului  
de decizie „Cu privire la participarea Consiliului Raional  
Cahul în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă  
și sanitație în Moldova” și  condițiile ce urmează a fi realizate” 
 

În temeiul art.43 alin.(1) lit.v) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică 
locală, Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârii 
Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea 
civilă în procesul decizional, în scopul asigurării informării populaţiei despre procesul 
de aprobare a deciziilor Consiliului Raional, având în vedere avizul Comisiei consultative 
de specialitate economie, rеfоrmе, buget, finanțe și relații transfrontaliere, Consiliul 
Raional Cahul  

DECIDE: 
1. Se inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea  

Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă 
și sanitație în Moldova” și  condițiile ce urmează a fi realizate”, prin desfășurarea 
audierilor publice. 

2. Direcția economie și agricultură va asigura organizarea audierilor publice până pe 
data de 9 decembrie 2022.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 
consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii 
transfrontaliere. 

 

   Preşedintele  şedinţei 
Consiliului Raional Cahul            
 

  Contrasemnează         
      Secretarul 
Consiliului Raional Cahul                                                    Cornelia PREPELIŢĂ 
 

Elaborat: V.Mîțăblîndă, sp. principal DEA 

Coordonat: R.Nedov, Vicepreședintele raionului 
Avizat pentru legalitate: L.Raileanu șef interimar SJRU  
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional 



 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la dispunerea consultării publice a proiectului  
de decizie „Cu privire la participarea Consiliului Raional  

Cahul în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă  
și sanitație în Moldova” și  condițiile ce urmează a fi realizate” 

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

       Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de către Direcţia economie și agricultură. 
 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite 
       Proiectul deciziei este elaborat în art.43 alin.(1) lit.v) din Legea nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală, Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 
decizional,  Hotărârii Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare 
publică cu societatea civilă în procesul decizional. Finalitățile urmărite prin adoptarea 
actului respectiv constau în informării populaţiei despre procesul de aprobare a deciziilor 
Consiliului Raional și anume participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului 
„Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” și condițiile ce urmează a fi realizate. 
 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Prezentul proiect de decizie prevede inițierea consultării publice a proiectului de decizie 

„ Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Securitatea 
aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” și  condițiile ce urmează a fi realizate”, 
prin desfășurarea audierilor publice. Direcția economie și agricultură urmează să asigure 
organizarea audierilor publice până pe data de 9 decembrie 2022. 
  

4. Fundamentarea economico-financiară 
        Implementarea prezentului proiect  de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
 

5. Consultarea publică a proiectului 
          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în 
procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu 
privire la consultări publice și proiectul de decizie au fost plasat pe pagina web a Consiliului 
raional www.cahul.md .      
          Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se 
propune Consiliului Raional Cahul pentru examinare şi adoptare în ședință.  
 
Violina Mîțăblîndă, 
Specialist principal 
al Direcției economie și agricultură 
 

 


