
 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul   deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Programului de 
activitate  a Consiliului raional Strășeni  pentru  anul 2018” 

 
I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 
 Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, în scopul bunei organizări a activităţii 
Consiliului raional și stabilirii unor probleme prioritare pentru examinare în ședință. 

În comformitate cu art. 7 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, autoritățile publice locale au obligația  diseminării 
”informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea 
acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice”. 

În temeiul celor  menționate a fost elaborat Programul de activitate a Consiliului 
raional Strășeni pentru anul 2018. În baza Programului aprobat va fi elaborat programul 
anual de elaborare a proiectelor de decizie, care la fel va fi publicat pe pagina oficială a 
Consiliului raional, și care urmează ulterior a fi supuse obligatoriu consultării publice, 
reglementare stipulată în Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 ”Cu privire la 
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”.  
        Prin urmare, în vederea asigurării respectării actelor legislative și normative 
precitate, se propune aprobarea Programului de activitate  a Consiliului raional Strășeni  
pentru  anul 2018. 
II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

     Proiectul deciziei  ”Cu privire la aprobarea Programului de activitate  a 
Consiliului raional Strășeni  pentru  anul 2017” conține anexa ” Programul de activitate  
a Consiliului raional Strășeni  pentru  anul 2018” cu următoarele compartimente: 

- Ședințele ordinare ale consilului preconizate pentru  cele patru trimestre și 
chestiunile asupra cărora vor fi elaborate proiecte de decizii; 

- Activitatea comisiilor consultative de specialitate; 
- Audiența cetățenilor în teritoriu de către consilierii raionali; 
- Transparența decizională; 
- Participarea consilierilor la activitățile organizate de către subdiviziunile 

subordonate Consiliului raional. 
          Prin implementarea Programului se urmărește  eficientizarea  managementului 
organizațional, informarea multilaterală asupra procesului decizional din cadrul autorității 
publice, stimularea participării active a societății civile la procesul decizional.  
III. Fundamentarea economico-financiară 
    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  
IV. Impactul proiectului 
        Proiectul va avea un impact semnificativ în organizarea activității Consiliului 
raional și subdiviziunilor din subordinea acestuia în vederea asigurării elaborării și 
adoptării deciziilor, informării pulicului referitor la deciziile adoptate. 
V. Consultarea publică a proiectului 
            În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a C onsiliului 
raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări 
publice ale proiectelor. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 
şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
 
Nina Rusu, 
secretar al Consiliului raional 




