
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

D E C I Z I E     Proiect 

            
 din 21 septembrie  2018                                                 nr. 04 / 25 

 

“Cu privire la modificarea Planului Strategic 

 de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cimișlia  

 

În conformitate cu art. 4 din Legea privind descentralizarea administrativă, nr.435-

XVI din 28 decembrie 2006, art.43  din Legea privind administraţia publică locală  

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, avînd în vedere că unele prevederi ale Planului 

Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cimișlia au fost realizate şi ținînd 

cont de necesităţile curente ale raionului, Consiliul raional Cimişlia, DECIDE: 

 

1. A modifica Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a raionului 

Cimișlia”, aprobat prin decizia consiliului raional Cimișlia nr. 4/1 din 26 aprilie 

2013, completînd Obiectivul Strategic 3 „ Educație, cultură și Protecția Socială ”,  

1.1. Măsura 3.1. „ Modernizarea unităților de învățămînt ” cu următorul proiect:  „ 

Renovarea și dotarea taberei de odihnă pentru copii „ Izvoraș ” din s. Zloți, rl 

Cimișlia, termen de inițiere: a. 2018, indicatori: construcție renovată, condiții  

pentru odihna elevilor create, responsabili: APL de nivelul II;  

1.2. Măsura 3.4 „ Înființarea serviciului integrat de asistență și protecție socială ”, 

cu următorul proiect: „ Reabilitarea clădirii Azilului de bătrîni și extinderea 

serviciilor sociale prestate”, cu locația : or. Cimișlia, termen de inițiere: a. 

2018, Indicatori: construcție renovată, număr sporit de beneficiari, condiții 

favorabile pentru rezidenți create; responsabili: APL de nivelul II. 

 

  

Președintele ședinței  

 

 Secretarul consiliului                                                                       Spînu Vasile 

 

      Coordonat:                                  

Iovu BIVOL,  Președintele raionului                                                                         

 

 

      Avizat:                                                                                          

Vasile Spînu, Secretarul Consiliului                                                                        

 

 

Proiect inițiat de:                                                                      

Răileanu Natalia Șef, Direcția Economie 

 și Atragerea Investițiilor                             

 



   

Notă informativă 

 

la proiectul  deciziei „ Cu privire la modificarea Planului Strategic de Dezvoltare 

Socio-Economică a raionului Cimișlia”  

 

 

În urma examinătii necesităților raionului Cimișlia, au fost identificate cîteva 

obiecte  de importanță raională, care necesită renovare, reabilitare și dotare. 

 Este vorba despre tabăra de odihnă pentru copii ”Izvoraș” din s. Zloți și 

Azilul de bătrîni din or. Cimișlia și extinderea serviciilor sociale prestate. 

În scopul  planificării surselor  bugetare și  identificării surselor suplimentare 

pentru renovare, reabilitate și dotarea acestor construcții, este necesar de a le 

include în Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cimișlia. 

Conducîndu-mă de art. 43 (1) lit.j) din Legea privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006, care prevede că  una din competențele de bază a 

consiliul raional în teritoriul administrat este aprobarea  planurilor de dezvoltare 

social-economică a raionului, decizia Consiliului raional Cimișlia  nr. 4/1 din 26 

aprilie 2013 Cu privire la Planul Strategic de Dezvoltare Socio - Economică a 

raionuluii Cimișlia, înaintez Consiliului acest proiect de decizie spre aprobare. 

 

 

 

 

Șef al Direcției Economie și 

 Atragerea Investițiilor                                                    Natalia Răileanu 
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