
 
 

 

  
D E C I Z I E 

mun. Cahul 
 
Nr. 10/19-V                                                                     din 15 decembrie 2022 
 
Cu privire la aprobarea Programului de activitate 
al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023 
 
      În temeiul art. 43 alin. (1) lit. j) din Legea privind administraţia publică 
locală nr. 436/2006, art. 7 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, avizelor Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul Raional 
Cahul 

DECIDE: 
1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 

2023, conform anexei. 
2. Aparatul preşedintelui, direcţiile, secţiile, serviciile din subordinea 

Consiliului Raional, în scopul eficientizării procesului decizional: 
2.1. vor ţine la control strict executarea activităţilor planificate în Programul 

aprobat; 
2.2. vor supune consultării publice, în conformitate cu legea, proiectele 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; 

2.3. vor întreprinde măsuri concrete privind implementarea lor în termenele 
stabilite. 

3. Se desemnează secretarul Consiliului Raional Cahul responsabil pentru 
monitorizarea şi prezentarea informaţiei privind executarea prezentei decizii. 

 
 

     Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                         Sergiu DRANGOI 
                                                                       
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

 
 
 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
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Anexa  
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.10/19-V din 15 decembrie 2022 
 

Programul de activitate 
al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023 

 

Nr. 
d/o 

Chestiuni preconizate pentru 
examinarea la şedinţele  ordinare 

ale Consiliului Raional Cahul 

Data 
desfăşurării 

acţiunii/ 
Termenul 
prezentării 
proiectelor 
de decizii 

Responsabili de 
elaborarea şi 
prezentarea 

proiectului de 
decizie 

Raportori 

1. Cu privire la activitatea Aparatului  
Preşedintelui raionului şi a 
subdiviziunilor 
subordonate Consiliului Raional 
Cahul în anul 2022. 

 
Trim. I, 
Martie 
2023 
 
 
Cel puțin 
cu o lună 
înainte de 
data 
desfășurării 
ședinței 
Consiliului 
Raional 

Vicepreşedinţii 
raionului; 
Secretarul 
Consiliului Raional; 
Șefii de subdiviziuni  

Preşedintele 
raionului 

2. Cu privire la aprobarea raportului 
privind executarea bugetului raional  
Cahul pe anul 2022. 

Direcţia generală 
finanţe 

Preşedintele 
raionului 

3. Cu privire la executarea deciziilor 
Consiliului Raional adoptate 
în semestrul II al anului 2022. 

Secretarul 
Consiliului Raional; 
Secția administrație 
publică  

Secretarul 
Consiliului 
Raional 

4. Cu privire la organizarea odihnei de 
vară a copiilor şi adolescenţilor în 
sezonul estival 2023. 

Direcţia  generală 
învăţământ 

Vicepreședintele 
raionului 
responsabil de 
domeniu 

5. Cu privire la încorporarea în 
serviciul militar în termen, serviciul 
militar cu termen redus şi serviciul 
civil a recruţilor din raionul Cahul în 
primăvara-vara anului 2023. 

Centrul militar 
teritorial Cahul 

Vicepreședintele 
raionului 
responsabil de 
domeniu 

     
6. Cu privire la activitatea consiliului 

de administrație, a administratorului 
și la activitatea economico-financiară 
a Î.M. „Biroul de Prospecţiuni şi 
Proiectare” pe anul 2022 (cu 
repartizarea profitului net). 

Trim. II, 
Iunie 2023 
 
 
Cel puțin 
cu o lună 
înainte de 
data 
desfășurării 
ședinței 
Consiliului 
Raional 

Secția economie și 
atragerea investițiilor 

Vicepreședintele 
raionului 
responsabil de 
domeniu 

7. Cu privire la activitatea consiliului 
de administrație, a administratorului 
și la activitatea economico-financiară 
a Î.M. „Centrul Stomatologic Cahul” 
pe anul 2022 (cu repartizarea 
profitului net). 

Secția economie și 
atragerea 
investițiilor; 
Serviciul sănătate 

Vicepreședintele 
raionului 
responsabil de 
domeniu 

     
8. Cu privire la audierea raportului 

privind executarea bugetului raional  
Cahul în semestrul I al anului 2023.  

Trim. III, 
Septembrie

2023 
 

Cel puțin 
cu o lună 

Direcţia generală 
finanţe  

Preşedintele 
raionului 

9. Cu  privire  la  modificarea bugetului 
raional Cahul pentru anul 2023. 

Direcţia generală 
finanţe  

Preşedintele 
raionului 

10. Cu privire la pregătirea instituțiilor Secția economie și Vicepreședinții 



 
 

din subordinea Consiliului Raional 
pentru activitate în perioada rece 
2023-2024. 

înainte de 
data 
desfășurării 
ședinței 
Consiliului 
Raional 

atragerea 
investițiilor; Direcția 
generală învățământ;  
Direcția generală 
asistență socială și 
protecție a familiei; 
Direcția construcții 
și drumuri; 
Conducătorii 
instituțiilor medicale 

raionului 
responsabili de 
domeniu 

11. Cu privire la încorporarea în 
serviciul militar în termen, serviciul 
militar cu termen redus și serviciul 
civil  a recruților din raionul Cahul în 
toamna-iarna an. 2023-2024.  

Centrul militar 
teritorial Cahul 

Vicepreședintele 
raionului 
responsabil de 
domeniu 

12. Cu privire la executarea deciziilor 
Consiliului Raional adoptate 
în semestrul I al anului 2023. 

Secția administrație 
publică 

Secretarul 
Consiliului 
Raional 

13. Cu privire la acordarea indemnizației 
unice aleșilor locali. 

 Secretarul 
Consiliului Raional 

Preşedintele 
raionului 

     
14. Cu privire la aprobarea bugetului 

raional pentru anul 2024. 
Trim.IV, 

Decembrie 
2023 

 
 

Cel puțin 
cu o lună 
înainte de 
data 
desfășurării 
ședinței 
Consiliului 
Raional 

Direcţia generală 
finanţe  

Preşedintele 
raionului 

15. Cu privire la aprobarea Programului 
de reparație și întreținere a 
drumurilor publice locale de interes 
raional din raionul Cahul pentru anul 
2024. 

Direcția construcții 
și drumuri 

Vicepreședintele 
raionului 
responsabil de 
domeniu 

16. Cu privire la aprobarea structurii, 
efectivului-limită și organigramei  
 Aparatului președintelui raionului, 
ale direcțiilor şi ale altor  
 subdiviziuni subordonate Consiliului 
Raional Cahul pentru anul 2024. 

Serviciul juridic și 
resurse umane 

Preşedintele 
raionului 

17. Cu privire la casarea unor bunuri 
uzate raportate la mijloacele fixe 
gestionate de instituțiile publice din 
subordinea Consiliului Raional 
Cahul. 

Subdiviziunile CR 
Cahul 

Preşedintele 
raionului 

18. Cu privire la aprobarea Programului 
de activitate al  Consiliului Raional 
Cahul pe anul 2024. 

Secția administrație 
publică  

Secretarul 
Consiliului 
Raional 

19. Cu privire la aprobarea programului 
concediilor anuale de odihnă pentru 
anul 2024. 

Serviciul juridic și 
resurse umane 

Preşedintele 
raionului 

             

     Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                         Sergiu DRANGOI 
                                                                       
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
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