
 
 

 

Programul de elaborare 

 a proiectelor de decizii pe anul 2023 
(elaborat în temeiul Deciziei Consiliului Raional Cahul 

nr. 10/19-V din 15.12.2022) 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea proiectului de decizie Termenul 
desfăşurării 

ședinței 
ordinare 

Responsabilii de 
elaborarea şi 
prezentarea 

proiectelor de decizii 

Data prezentării 
proiectelor de 

decizie 

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

Martie 

2023 

  

Vicepreşedinţii 
raionului; 
Secretarul 
Consiliului Raional; 
Șefii de subdiviziuni  

15 februarie 2023 

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

Martie 

2023 
Direcţia generală 
finanţe 

15 februarie 2023 

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

Martie 

2023 
Secretarul 
Consiliului Raional; 
Secția administrație 
publică  

15 februarie 2023 

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

Martie 

2023 
Direcţia  generală 
învăţământ 

15 februarie 2023 

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. 

Martie 

2023 
Centrul militar 
teritorial Cahul 

15 februarie 2023 

     
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). 

Iunie 2023 

 
  

Secția economie și 
atragerea investițiilor 

15 mai 2023 

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). 

Iunie 2023 

 

Secția economie și 
atragerea 
investițiilor; 
Serviciul sănătate 

15 mai 2023 

     
8. Cu privire la audierea raportului 

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

Septembrie 

2023 

Direcţia generală 
finanţe  

15 august 2023 

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

Septembrie 

2023 

Direcţia generală 
finanţe  

15 august 2023 

10. Cu privire la pregătirea instituțiilor 
din subordinea Consiliului Raional 
pentru activitate în perioada rece 
2023-2024. 

Septembrie 

2023 

Secția economie și 
atragerea 
investițiilor; Direcția 
generală învățământ;  
Direcția generală 

15 august 2023 



 
 

asistență socială și 
protecție a familiei; 
Direcția construcții 
și drumuri; 
Conducătorii 
instituțiilor medicale 

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. 
 

Septembrie 

2023 

Centrul militar 
teritorial Cahul 

15 august 2023 

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

Septembrie 

2023 

Secția administrație 
publică 

15 august 2023 

13. Cu privire la acordarea indemnizației 
unice aleșilor locali. 

Septembrie 

2023 

Secretarul 
Consiliului Raional 

15 august 2023 

     
14. Cu privire la aprobarea bugetului 

raional pentru anul 2024. 
Decembrie 

2023  

Direcţia generală 
finanţe  

10 noiembrie 
2023 

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

Decembrie 

2023 

 

Direcția construcții 
și drumuri 

10 noiembrie 
2023 

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. 

Decembrie 

2023 
Serviciul juridic și 
resurse umane 

10 noiembrie 
2023 

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

Decembrie 

2023 
Subdiviziunile CR 
Cahul 

10 noiembrie 
2023 

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

Decembrie 

2023 
Secția administrație 
publică  

10 noiembrie 
2023 

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

Decembrie 

2023 
Serviciul juridic și 
resurse umane 

10 noiembrie 
2023 

             

Cornelia Prepeliță, secretarul Consiliului Raional Cahul, 
 persoană responsabilă de coordonarea procesului  
de consultare publică a proiectelor de decizii 

 


