
 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

           Proiect 

      
din 06 martie 2020        nr. 01/02 

 
 

”Cu privire la inițierea proiectelor  

de menire socio-economică” 

 

 

În conformitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice 

locale, Legea nr.523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-

teritoriale, Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea propietății publice, 

Hotărîrea Guvernului nr.248 din 10.04.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a 

deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, Planul strategic de dezvoltare socio-

economică al raionului Cimișlia 2013-2020, aprobat prin Decizia Consiliului raional Cimişlia 

nr. 4/1 din 26.04.2013,  Planul local de  acțiune pentru mediu Cimișlia, pentru promovarea 

modului sănătos de viață și formarea condițiilor favorabile, Consiliul raional Cimişlia DECIDE: 
 

1. A iniția Proiectul ”Poligonul de Depozitare a Deșeurilor pentru raionul Cimișlia”, care  va 

fi amplasat pe teritoriul satului Mihailovca, hotar cu orașul Cimișlia, conform deciziei 

Consiliului local Mihailovca nr.10/1  din 27 noiembrie 2015. 

2. A iniția Proiectul ”Complexul Sportiv Regional în orașul Cimișlia”. 

3. A împuternici președintele raionului de a forma grupurile  de lucru pentru elaborarea 

conceptelor și proiectelor tehnice, în termen de două luni. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință public prin publicare pe pagina oficială a Consiliului 

raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Secretarul Consiliului Spînu Vasile  

 

 

 

Coordonat:                                                                                      Mihail Olărescu, preşedintele raionului; 

Avizat:                                                                                          Vasile Spînu, secretarul Consiliului;  

                                 Ludmila Lupușor, specialist principal (jurist); 

Proiect elaborat de:       Olga  Gorban , șef,  Direcţia Finanţe;  



 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

”Cu privire la inițierea proiectelor de menire socio-economică” 

 

I. Condițiile care au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite.  

Prezentul proiect a fost elaborat de către  Direcția finanțe, la inițiativa președintelui 

raionului, în scopul implementării Planului strategic de dezvoltare socio-economică al raionului 

Cimișlia 2013-2020, aprobat prin Decizia Consiliului raional Cimişlia nr. 4/1 din 26.04.2013 și   

Planul local de  acțiune pentru mediu Cimișlia. 

Majoritatea oraşelor, inclusiv cele mai mari şi prospere, au înregistrat o depopulare 

semnificativă, specifică tendinţei de descreştere a populaţiei în ţară. Pe cînd toate oraşele s-au 

lovit de colapsul industriei, oraşele dependente de o singură sau de două întreprinderi industriale 

s-au ciocnit cu situaţii extrem de dificile şi doar în puţine cazuri declinul a fost depăşit. 

Actualmente, situaţia populaţiei rurale, preponderent din satele mici, este precară, cu 

puţine perspective economice şi acces dificil la serviciile publice relevante, inclusiv în domeniul 

salubrizării teritoriilor, colectării şi depozitării deşeurilor. Deşi remitenţele constituie o parte 

semnificativă a veniturilor comunităţilor rurale, este cert că cea mai mare parte a remitenţelor 

cetăţenilor care lucrează în străinătate sînt direcţionate spre consum. Din aceste considerente 

problema gestionării deşeurilor în localităţile rurale este şi mai acută în lipsa serviciilor de 

salubritate. 

Astfel, deşi există discrepanţe importante între nivelele de dezvoltare ale diferitor 

raioane, este important ca dezvoltarea sistemului integrat de management al deşeurilor să aibă 

un impact regional, fiind acoperite toate localităţile, inclusiv cele rurale, în acest context, ne 

propunem extinderea reţelelor de colectare şi transportare a deşeurilor cu realizarea  unui poligon 

de depozitare a deșeurilor pentru raionul Cimișlia, implementarea  optimă a unui sistem integrat 

de gestionare a deşeurilor, care să deservească populaţia din raion, oraş, comune, precum şi din  

sate, după care urmează lichidarea gunoiștelor neautorizate. 

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transportare, tratare, 

valorificare şi eliminare a deşeurilor. În mediul rural, în  marea majoritate a localităţilor, practic 

nu există servicii organizate pentru gestionarea deşeurilor, transportul la locurile de depozitare 

fiind făcut în mod individual de către generatori, cu excepţia serviciilor de colectare a deşeurilor 

create în unele localităţi rurale. Se propune a fi construit, în viitorul apropiat, Poligonul de 

depozitarea a deșeurilor în raionul Cimișlia, pe un teren cu suprafața de 20,0 ha, care a fost alocat 

de către Consiliul local Mihailovca prin decizia nr.10/1 din 27.11.2015. 

În rezultatul construcției Complexului sportiv regional în orașul Cimișlia se vor   

practica diverse activități sportive, crea locuri noi de muncă, implementa zone de recreere și de  

distracție activă, se va stimula modul sănătos de viață în familie, totodată, va aduce performanțe 

mai bune pentru sportivi și copii, v-om avea posibilitatea de a diversifica  activitățile sportive 

precum înotul, tenis de cîmp, footsal, etc. Raionul Cimișlia va avansa la o treaptă mai înaltă în 

domeniul sportiv și care va spori impactul social și va duce un element pozitiv în lupta cu 

stoparea exodului excesiv al populației. Orașul Cimișlia va putea fi gazdă multor competiții 

regionale, naționale și internaționale. 

Se propune Complexul sportiv să fie conceput pe baza următoarelor elemente: 

1) Bazin pentru performanță (înot, 3 piste x 25 m); 

2) Sala - Trenajoare; 

3) Hamam și sauna filandeză; 



4) Sala aerobică, fitness, dansuri și alte activități; 

5) Sala footsall, basketball, volei, etc;  

6) Sala de lupte; 

7) Spații sanitare. 

 

II.       Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Prezentul proiect prevede  elaborarea documentației tehnice pentru  construcția 

Poligonului de depozitare a deșeurilor și Complexului sportiv regional. 

III. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea prezentului proiect  va avea necesitatea de cheltuieli suplimentare pentru 

elaborarea  documentației tehnice, studiului de prefezabilitate, fezabilitate, construcția propriu 

zisă (identificarea investitorilor, donatorilor). 

IV.      Impactul proiectului. 

Proiectul va avea un impact semnificativ,  dat fiind faptul că: 

-  construcția poligonului va contribui la  dezvoltarea agriculturii,  în urma lichidării gunoiștilor 

neautorizate în toate localitățile raionului Cimișlia, terenurile, posibil, a fi folosite  în 

productivitatea agricolă, va contribui la îmbogățirea sănătăţii publice, ca rezultat al condiţiilor 

sanitare ale poligonului  în urma lichidării gunoiștilor neautorizate care deveneau focare de 

infecţii, crearea locurilor noi de muncă.  

- construcția  complexului sportiv va contribui la dezvoltarea culturii fizice și sportului, va 

îmbunătăți calitatea vieții populației, va spori interesul tinerilor pentru practicarea sportului, va 

spori atractivitatea raionului. Construcția obiectului va aduce o contribuție semnificativă la 

dezvoltarea infrastructurii sociale în raionul Cimișlia. 

 

V.      Consultarea publică a proiectului. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional  

www.raioncimislia.md, la directoriul Transparență decizională, secțiunea Consultări publice ale 

proiectelor. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

 

 

 

 

Şef  al Direcţiei finanţe        Olga GORBAN 

http://www.raioncimislia.md/

