
 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire  la aprobarea Strategiei de dezvoltare 
socio-economică  a raionului Cahul  pentru anii 2023-2030 și a Planului de 

acțiuni pentru implementarea acesteia” 
 
I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  
     Proiectul deciziei a fost elaborat de Sectia economie și atragerea investițiilor.    
II.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu art. 43 alin. 1), lit.j) 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, 
Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, 
implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, având 
în vedere asistența logistică oferită de către Programul „EU4Moldova: Regiuni-
cheie” finanțat de Uniunea Europeană, procesul-verbal nr.__ din 28.02.2023 al 
audierilor publice, avizul Comisiei consultative de specialitate economie, rеfоrmе, 
buget, finanțe și relații transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul. 

III.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie 
Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-
economică a raionul Cahul pentru anii 2023-2030 și a Planului de acțiuni pentru 
implementarea acesteia” prevede  cele mai bune soluții ce pot asigura intensificarea 
dezvoltării socio-economice durabile, facilitând creșterea calității vieții locuitorilor 
din raionul Cahul cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea executării, în 
termenii stabiliţi, a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de 
dezvoltare socio-economică a raionul Cahul pentru anii 2023-2030, informând anual 
despre aceasta Consiliul Raional.  
IV.  Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect de decizie va necesita cheltuieli financiare ce vor 
fi prevăzute în bugetul raional pe anul de gestiune. 
V. Consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr.  239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 
Consiliului Raional  la directoriul „Transparenţa decizională” la secţiunea „Anunțuri 
privind organizarea consultărilor publice”.  
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