
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT    

D E C I Z I E  Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2022                                  

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Cimișlia  

pentru perioada 2022-2028 

          
        În conformitate cu:  

- art. 4  alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 43 alin. (1), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;  

- Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional. 

 

Întru asigurarea unei viziuni de dezvoltare a raionului Cimișlia, în concordanță cu 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030, Consiliul Raional Cimișlia, 

 

D E C I D E: 

 

1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a raionului Cimișlia pentru perioada 2022-2028, 

conform anexei. 

2. Șefii subdiviziunilor din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, Aparatului Președintelui 

și conducătorii entităților publice din subordine, vor asigura executarea planului de 

acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului Cimișlia pentru 

perioada 2022-2028. 

3. Șeful Direcției Economie și Atragerea Investițiilor, se numește responsabil de 

prezentarea raportului anual de implementare a strategiei, în baza informațiilor 

prezentate de Șefii subdiviziunilor din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, Aparatului 

Președintelui și conducătorii entităților publice din subordine. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

președintele raionului. 

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință:   

- Vicepreședinților raionului; 

- Subdiviziunilor din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, Aparatului Președintelui și  

entităților publice din subordine.  

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

          

 

            Președintele ședinței                                                  ________________    

              

              Contrasemnează:                                                             

            Secretarul consiliului                                                   Gheorghe Netedu 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                           Mihail Olărescu 

Avizat: 

Vicepreședinte al raionului                                                                    Tatiana Aramă 

Secretarul consiliului                                                                            Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică                                                                 Mariana Vasluian 

Proiect elaborat:                                                                                    

Șef, Direcției Economie și Atragerea Investițiilor                                          Vasile Sidor 

 

 

 

 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________2022 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Cimișlia 2022-2028 
         În legătură cu expirarea termenului de implementare a Planului de Dezvoltare 

Socioeconomică a Raionului Cimișlia 2013-2020, a fost elaborată Strategia de dezvoltare 

a Raionului Cimișlia 2022-2028 (în continuare strategia). Prin Dispoziția președintelui 

raionului  nr. 69 din 25 mai 2021 cu privire la constituirea grupului de lucru pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socioeconomică a raionului Cimișlia a fost inițiat 

procesul de elaborare a strategiei. Pentru elaborarea documentului au fost organizate 4 

focus grupuri și o ședință lărgită cu participarea tuturor membrilor GL, cu respectarea 

condițiilor de prevenire a Covid-19. Strategia a fost elaborată în concordanță cu prioritățile 

de dezvoltare stipulate în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 și documentele de 

politici naționale și regionale. Totodată au fost luate în calcul continuarea obiectivelor 

propuse în Planul de Dezvoltare Socioeconomică a Raionului Cimișlia 2013-2020. 

 În cadrul planului de acțiuni pentru implementarea strategiei, au fost identificate 

activități de dezvoltarea a infrastructurii raionului în domeniile prioritare și de creștere a 

calității vieții prin servicii de calitate. 

    

Șef, Direcția Economie  

și Atragerea Investițiilor                                                                        Vasile Sidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa 1   

la Decizia consiliului raional  



 nr._____ din ____________ 

 

Anexat strategia 

 

     Secretarul consiliului                                                                     Gheorghe Netedu 

        
 


