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D E C I Z I E 
mun. Cahul   

                                
Nr. ________                                din __________ 2022 
 
Despre modificarea Deciziei nr.03/24-IV  
din 24 septembrie 2015 ,,Cu privire la delegarea atribuţiilor  
suplimentare preşedintelui raionului Cahul” 
 

În temeiul art.43 alin. (2), art.53 alin. (2) din Legea nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală, art. 21 alin.(1) lit.e) din Legea nr.100/2017 cu privire la 
actele normative, Hotărârii Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de 
consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional, avizului Comisiei 
consultative de specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și libertăților 
omului, relații interetnice, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 
1. Punctul 1 al Deciziei Consiliului Raional Cahul nr.03/24-IV din 24.09.2015 ,,Cu 

privire la delegarea atribuţiilor suplimentare preşedintelui raionului Cahul”, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu următorul 
subpunct: 
„1.20  Dispunerea consultării publice, în conformitate cu legea, a proiectelor de 
decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi 
social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi 
protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în 
alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia raionului Cahul”. 

2. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de către Comisia consultativă 
de specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și libertăților omului, 
relații interetnice. 

 

       Preşedintele  şedinţei 
   Consiliului Raional Cahul                                                   
 
    Contrasemnează         
        Secretarul 
 Consiliului Raional Cahul                                                    Cornelia PREPELIŢĂ  
 

Elaborat și avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional   
Coordonat: N. Dunas, președintele raionului     
Avizat pentru legalitate: L.Raileanu, șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane   



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei „Despre modificarea Deciziei nr.03/24-IV  
din 24 septembrie 2015 ,,Cu privire la delegarea atribuţiilor  

suplimentare preşedintelui raionului Cahul” 
 

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  
Proiectul deciziei este elaborat întru facilitarea implementării prevederilor ce se conțin 
în  Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.100/2017 cu privire 
la actele normative, Hotărârea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de 
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional vizavi de consultarea 
publică a actelor normative adoptate de autoritatea publică locală.  
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul deciziei prevede delegarea către preşedintele raionului Cahula atribuției de 
dispunere a consultării publice, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în 
problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra 
modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, 
asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care 
preocupă populaţia sau o parte din populaţia raionului Cahul.  
4. Fundamentarea economico-financiară 
Cheltuieli financiare pentru implementarea deciziei „Cu privire la delegarea atribuţiilor  
suplimentare preşedintelui raionului Cahul” nu se prevăd.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și necesită modificarea Deciziei 
nr.03/24-IV din 24 septembrie 2015 ,,Cu privire la delegarea atribuţiilor suplimentare 
preşedintelui raionului Cahul”. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
 În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei „„Despre modificarea Deciziei nr.03/24-IV din 24 septembrie 2015 
,,Cu privire la delegarea atribuţiilor suplimentare preşedintelui raionului Cahul”, 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 Proiecte de decizii.  
 
Cornelia PREPELIŢĂ, 
Secretarul Consiliului Raional Cahul                                            

 
 
 


