
 

 
 

 

PROIECT 
D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. ________                                                                            din ________ 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                                           
                                                             
           

      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

 
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   

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

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

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

 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

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



 

 
 

Anexa  
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr._____ din _____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 
 

Direcţia generală 
finanţe  

Preşedintele 
raionului 

9. Cu  privire  la  modificarea bugetului Direcţia generală Preşedintele 



 

 
 

raional Cahul pentru anul 2023. Cel puțin 
cu o lună 
înainte de 
data 
desfășurării 
ședinței 
Consiliului 
Raional 

finanţe  raionului 
10. Cu privire la pregătirea instituțiilor 

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

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

Vicepreședinții 
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 organigramei 
și statelor de personal ale Aparatului 
președintelui raionului, ale direcțiilor 
și 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 programarea 
concediilor anuale de odihnă pentru 
anul 2024. 

Serviciul juridic și 
resurse umane 

Preşedintele 
raionului 

             

 

 



 

 
 

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, 
Secretarul Consiliului Raional Cahul                                            

 

             


