
PROIECT 
 

D E C I Z I E 
  

Nr. _________                                                                                                   din __________ 2023 

Cu privire la stabilirea priorităților de finanțare  a proiectelor  
asociațiilor necomerciale  de către Consiliul Raional Cahul 
 

În temeiul art.43 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4)-
(6) și art. 23 din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2020, nr. 193, art. 370), cu modificările ulterioare, Regulamentului-cadru cu 
privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 656/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022,  nr. 343-
348, art. 82),  având în vedere  avizul Comisiei consultative de specialitate probleme sociale 
(învățământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenta socială, protecția drepturilor copilului, 
utilizarea forței de muncă), Consiliul Raional Cahul 

DECIDE:  
1. Se aprobă  ca prioritate de finanțare, prin concurs, pentru anul 2023,  proiectele organizațiilor 

necomerciale din domeniul sportului. 
2. Se stabilește organizarea concursului pentru acordarea finanțării nerambursabile la proiectele 

care urmează a fi efectuate/prestate prin comandă socială și se planifică volumul de finanțare 
a acestora în sumă totală de 600000,00 lei. 

3. Finanțarea organizațiilor necomerciale din domeniul sportului se va efectua în baza 
regulamentului aprobat de către Consiliul Raional Cahul, în limita surselor financiare 
prevăzute în bugetul raional Cahul în anul 2023 din sursa de finanțare   la P1P2 806, finanțarea 
F1F3 0812, activitatea P3 00230.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina doamnei Tatiana Seredenco, 
vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate probleme sociale 
(învățământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenta socială, protecția drepturilor copilului, 
utilizarea forței de muncă). 

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

 

Elaborat: C Stuparu, șef  Serviciul tineret și sport 
Coordonat: N. Dunas, președintele raionului 
                    T.Seredenco, vicepreședintele raionului 
Avizat pentru  legalitate: E Olaru, șef  Serviciul juridic și resurse umane  
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional 
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NOTĂ  INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la stabilirea priorităților de finanțare   

a proiectelor asociațiilor necomerciale  de către Consiliul Raional Cahul” 
 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei este elaborat de către Serviciul tineret și sport din cadrul 
Consiliului Raional. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  

Prezentul proiect de decizie este elaborat în baza art.43 din Legea nr.436/2006 
privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4)-(6) și art. 23 din Legea nr. 86/2020 
cu privire la organizațiile necomerciale, Regulamentului-cadru cu privire la 
mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/2022.   

Finalităţile urmărite constau în implementarea proiectelor organizaţiilor 
necomerciale din domeniul sportului, ţinând cont de alocaţiile aprobate  în acest scop în 
bugetul raional. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  
Proiectul în cauză vizează aprobarea ca prioritate de finanțare, prin concurs, 

pentru anul 2023, a proiectelor organizațiilor necomerciale din domeniul sportului. 
Totodată se stabilește, că finanțarea organizațiilor necomerciale din domeniul sportului 
se va efectua în baza regulamentului aprobat de către Consiliul Raional Cahul, în limita 
surselor financiare prevăzute în bugetul raional Cahul în anul 2023 din sursa de 
finanțare   la P1P2 806, finanțarea F1F3 0812, activitatea P3 00230.  
4. Fundamentarea economico-financiară 

Sursele financiare pentru implementarea prezentului proiect au fost aprobate în 
bugetul raional Cahul pe anul 2023. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită 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  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 decizie. 
 
Carolina Stuparu,  

Șef  Serviciul tineret și sport 


