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Proiect

CuprivirelamodificareaDecizieiConsiliuluiRaional
Ca,rq.rri пr.4/8 din 03 august 2018 ,,Cu privire 1а сrеаrеа

Consiliului raional pentru Participare"

дчАпd in vedere adresarea consiliului raional pentru participare nr,6 din

28.02.202з,
iпЪаzаНоtйrАrii Guvernului Republicii Moldova nr.11 din 19.01.2010 ,,Cu privire

1а сrеаrеа Consiliului Nalional pentru Participare", 
_. l лf .^_:_ lлл:_,

in baza Regulamentului Consiliului Raionalpentru Participare, aprobat prin decizia

Consiliului raional Cбuqeni nr.4/8 din з august 201Ъ ,,Cu privire 1а сrеаrеа Consiliului

raional pentru Participare",
in сопfоrmiй .u pievederi:'e art.62al Legii nr.100 dtп22.12.2оt7 ,,Cu privire la

actele normativeo',
in temeiu l irt.цз alin.(1) lit.t) qi art.46 alin.(1) ýi (2) din Legea_privind пr,4зб din

28.12.200б privind administialia рuЫiс6lосаlй, Consiliul rаiопаl Сбuqепi DECIDE:

1. Se modificй Decizia Consiliului raional Cluqeni пr.4/8 din 3 august 2018 ,,Cu privire

la сrеаrеа consiliului raional pentru participare", dupб сum urmеаz6:

- Se expune in redaclie поuй Anexa пr. t 1а Бecizia Съпsiliutui Raional СёuЕепr,4/8 din

0з august 20 18,дЁе"rч-епtчl Consiliului Raional pentru participare",

- Se ехрчпе in redaclie почё лпеха ж2|aDeciziei ionsiliului Raional CluEenr,4/8 din

03 august 2018 ,,Соmропеп!а Consiliului Raional CбuEeni pentru Participare"

2. Ехесutаrеа prezentei Decizii se рчпе in sarcina preEedintelui raionului, prin

intermediul compartimentului dЁ specialiиtea din cadrul Aparatului Pre;edintelui.

3. Prezenta Decizie se comunicб:
- Preqedintelui raionului CluEeni;
- Aparatului PreEedintelui raionului Cйuqeni;

- Reprezentanlilor Consiliului raional pentru Participare;

- Populaliei raionului prin publicarea ре pagina *.Ь u Consiliului raional Cбuqeni.

PREýEDINTELE ýEDINTEI

Рч.J//.4 qр Счп,,

СONТRДýЕМNЕАZА:
SECRETARUL CONSILIULUI

RAIONAL CAUýENI
охапа GIRJEV

Ibn Oar-.*^L



Anexa nr.1 la Decizia Consiliului

raional Cйuqeni пr._ din 20zз

Regulamentul Consiliului Raional репtru Participare Сйч;епi

I. Dispozilii generale

1. Consiliul Raional pentru Participare este creat ре 16п9ё Consiliul rаiопа1 Сйuqепi in

calitate de organ consultativ, йrй statut de реrsоапй juridicй, са expresie а voinlei de

recunoaýtere а valorii competenlelor qi de asigurare а participйrii societatii civile ýi

sectorului privat in procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare 9i

revizuire а politicilor publice,

2. Consiliul Raional pentru Participare аrе са scop dezvoltarea 9i рrоmочаrеа

parteneriatului strategic intre autoritalile publice, societatea civi16 in vederea

consolidбrii bunei guчеrпйri 1а nivel raional, prin facilitarea comunicйrii ;i

participйrii рбrlilоr interesate in identificarea Ei rеаlizаrеа prioritйlilor strategice de

dezvoltare teritorialб 1а toate etapele qi сrеаrеа cadrului 9i capacitililor institulionale

de asigurare а implicбrii plenare а pirlilor interesate in procesul de 1чаrе а deciziilor,

з. Consiliul Raional pentru Participare i;i dеsйqоаrй activiиtea in baza legislaliei in

vigoare qi а prezentului Regulament,

II. дtribuliile Consiliul Raional pentru Participare

4. дctivitatea Consiliul Raional pentru Participare va fi concentratб ре douё

dimensiuni de Ьаzй:

1) purti.iparea lA tбдtg 0tщ0l0 рr00еSului dc рlапiГrсаrO Strпtogitй;

а) iпfоrmаrеа pirlilor interesate despre procesul de completare, monitorizare qi

ечаluаrе а Strategiei de Dezvoltare DurаЬilё а raionului, documentul de politici

publice privind rеlаliilе raionului сu comunitбlile сч care deline асоrduri de iпfrйlirе,

alte documente de planiГrcare strategicй;

ь) monito rizarcacorelёrii documentelor de planificare strategicй sectoriale sau

intersectoriale cu Cadrul National de Dezvoltare ;

с) efectuarea qi prezentarea ечаluбrilоr independente cu privire la impactul politicilor

asupraniveluluidetraiallocuitorilorraionului;
d) facilitarea dezbaterilor publice asupra prioritйlilor strategice de dezvoltare

teritorialй;

е) participarea 1а соrеlаrеа documentelor de planificare strategicЁ cu programele de

asisten!й tehnicй qi evaluarea impactului acestora;

f) propunerea de proiecte аlе documentelor de politici;

2) crearcacadrului institulional de consultare 1а nivelul autoritilii publice raionale:

а) monito rtzareaimplementйrii Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind



transparenla in рrосеsчl decizional;

ь) asigurarea dialogului continuu qi consistent intre societatea civilй, sectorul privat,

partenerii de dezvoltare qi Consiliul raional Cйuqeni;

с) рrоmочаrеа рrоgrаmеlоr de consolidare а capacitёlilor рirfilоr interesate qi

autoritalii publice rаiопаlе in implementarea Legii privind transparenta in procesul

decizional, planifi carea strategicй 9i bugetarй.

4. Consiliul Raional pentru Participare ехеrсitй Ei urmбtoarele atribufii:

а) prezintй comentarii 9i propuneri ре marginea iniliativelor gi documentelor de

politici ale subdiviziunilor Consiliului raional Cйuqeni pentru planiГrcare strategicё,

рriп intermediul secretarului consiliului raional, sau pregedinlii grupurilor de lucru

create de сйtrе subdiviziunile Consiliului raional. Comentariile qi propunerile

consiliului pentru participare sAnt йсutе publice;

Ь) еlаЬоrе аzб avize, note analitice qi аdrеsйri cu propuneri de modificare,

imЬuпйtЙlirе а proiectelor de decizie а Consiliului raional Cйuqeni, rароаrtе anuale

privind participarea p64ilor interesate in procesul de еlаЬоrаrе, implementare qi

evaluare а politicilor, precum Ei privind funclionarea cadrului institulional de

consultare, publicind-le ре pagina de Facebook а Consiliului Raional pentru

Participare Ei ре pagina web а Consiliului raional Сёчqепi.

III. соmропеп{а Consiliului Raional репtru Participare

5. Consiliul Raional pentru Participare este alcёtuit din lб membri, reprezentanli ai

organizaliilor neguvernamentale din raionul Cёuqeni, reprezentan}i а grupurilor de

iniliativй civicй, cu posibilitatea de aderare in calitate de mеmьru а altor

reprezentanli а Societ6lii Civile din raionul Сйugепi .

6. Desemnarea Sau rечосаrеа mеmЬrilоr Consiliul Raional pentru Participare se

dеsй;оаrй in cadrul unui рrосеs democratic qi transparent. Decizia privind

desemnarea sau rечосаrеа reprezentantului este сопsеmпаtй intr-un proces-verbal.

intreaga responsabilitate privind corectitudinea procesului de desemnare revine

organizaliilor mеmЬrе.

7. Componenla Consiliului Raional pentru Participare, modificбrile privind

componenta este арrоЬаtё prin decizia Consiliului raional pentru Раrtiсiраrеа, in

baza procesului verbal al reprezentanlilor organizaliilor neguvernamentale active din

raionul Cёuqeni qi adus la cunoqtin!й Consiliului raional Cёuqeni.

IV. Fuпс{iопаrеа Consiliului Raional pentru Participare
8. Calitatea de mеmЬru al Consiliului Raional pentru Participare este voluntarё,

ьепечоlй qi presupune о inaltб responsabilitate Ei implicare civicй 9i se extinde cu о

perioadб de 3 ani.



9. Calitatea de membru al Consiliului Raional pentru Participare inceteazй in
чrmйtоаrеlе cazuri:

а) retragerea benevolё;
Ь) desfi inlarea organizafiei;
с) neparticiparea persoanelor сu dreptul de а lua decizii la trei gedinte consecutive.
in cazurile enunlate mai sus, secretariaful consiliului Raional pentru participare ча
informa membrii consiliului, саrе чоr decide demararea рrосеdurii de selectare а
noilor membri in decurs de 30 de zile.

10. Consiliul este condus de Biroul permanent, din care fac parte pre;edintele,
vicepre9edintele ;i 3 mеmЬri, alegi сu majoritatea voturilor. Вirоul permanent
ехеrсitй urmйtоаrеlе funcfii:
а) propune сrеаrеа grupurilor de luсru ре diferite рrоЬlеmе;
Ь) elaboreazd qiрrорuпе proiectul ordinii de zi agedinlei;
с) desemneazй persoanele responsabile pentru рrеgйtirеа rароаrtеlоr аsчрrа
problemelor de ре ordinea de zi а ;edinlei;
d) convoacй;edinlele ordinare si extraordinare аlе Consiliului Raional pentru
Participare ;

е) рrорuпе procedura de revizuire а componenfei Consiliului Raional pentru
Раrtiсiраrе.

1 1.Consiliul асtiчеаzбiп conformitate cu planul de acliuni anual elaborate gi aprobat de
Consiliu cu informarea ulterioarй а PreEedintelui raionului Сйuqепi.

l2.Pre;edintele Consiliului Raional pentru Participare este ales cu votul majoritёli
membrilor consiliului ре un termen de 3 ani qi exercitй чrmйtоаrеlе functii:
а) conduce activitatea Consiliului Raional pentru Participare ;

Ь) prezideazй qedinlele Consiliului Raional pentru Participare ;

С) rерrеziпtй Consiliul Raional pentru Participare in cadrul qedinfelor Consiliului
raional 9i in relaliile cu autoritй}ile publice raionale qi locale;
d) ехеrсitй alte atribulii in conformitate сu Standardele internafionale, legislalia
nalionalЙ саrе rеglеmепtеаzй activitatea organizaliilor societйtii civile qi prezentul
Regulament.

13.in absen{a pre;edintelui, func{iile acestuia sunt exercitate de vicepreqedintele
Consiliului Raional pentru Participare. VicepreEedintele este ales la рrорuпеrеа
preEedintelui cu votul maj oritйlii membrilor Consiliului raional pentru Participare
prezenji 1а yedinJй ре uп an,

14.Consiliul raional pentru Participare se intrunegte cel pulin trimestrial, 1а iniliativa
PreEedintelui raionului, Biroului реrmапепt dupЁ о consultare prealabilй а
membrilor. tn caz de necesitate, Consiliul se intruneqte in qedin{e extraordinare.

15. ýedinlele Consiliului raional pentru Participare sunt deliberative dасб la ele participй
majoritatea simplё а membrilor. in cazul in саrе mеmЬrul Consiliului nu poate



participa la gedintй, acesta imputerniceEte prin рrосurй un alt reprezentant din partea

organizaliei, informбnd secretarul Consiliului. Membrii саrе fac parte din organele

de сопduсеrе аlе Consiliului nu pot fi reprezentali de alte persoane.

l6.Deciziile Consiliului raional pentru Participare sunt aprobate cu majoritatea simplй а

voturilor celor prezenti 1а ;edintй. Membrii Consiliului саrе nu sбnt de acord сu

hоtйrбrеа adoptatб au dreptul 1а opinie sераrаtй, consemnatй in procesul-verbal а1

qedinlei.

l7.Proiectul ordinii de zt а qedin{ei este adus la cuno;tin}a mеmЬrilоr Consiliului raional
pentru Participare cu cel pulin 1-3 zile inainte de desйqurarea acesteia. ýedinlele
Consiliului sбпt publice.

18.Luсrйrilе Consiliului raional репtru Participare se сопsеmпеаzй intr-un proces-

verbal, care include: data, оrа gi locul gedinlei, prezenla membrilor Consiliului qi

altor participanli la gedintё, ordinea de zi, conlinutul dezbaterilor gi hotйririle
adoptate, рrоЬlеmеlе puse 1а vot, rezultatele votёrii gi rесоmапdйrilе propuse

Consiliului raional Cйuqeni.

19. Membrii Consiliului Raional pentru Participare sбnt obligali:
а) sй-gi exercite atribuliile in conformitate cu prevederile legale 9i prezenful

Regulament;

Ь) sй participe la;edinlele Consiliului;
с) sй informeze organizaliile sau institu}iile publice din domeniile ре саrе 1е

reprezintё despre deciziile adoptate in cadrul gedinlelor.

20.Secretarul Consiliului Raional pentru Participare este ales ре о perioadй de 3 ani, la

рrорчпеrеа organizaliei Societйlii Civile, din care face parte 9i а pregedintelui

acestuia, cu votul majoritйlii membrilor prezenti.

21.procesul-verbal este intocmit de secretarul consiliului in tеrmеп de cinci zile de 1а

data ;edintei qi este semnat de preqedinte qi sесrеtаr.

22.AvizeLe, notele analitice сu proprrneri de modificare, аdrеsйrilе privind imbunбtilirea
proiectelor de decizie аlе Consiliului raional Сёu9епi, sбnt publicate Ei se рuЬliсй ре
pagina Consiliului raional pentru Participare Сйugепi.



Апеха пr. 2

la Decizia Consiliului raional Сбч9епi

пr._ din __2023

Соmропеп{а Consiliului Raional Сiu9епi pentru Participare:

Pre;edinte

1. оЬоrосеапu Ion, administrator Centrului de Drept Cйuqeni

Secretar
2. Osadci Tatiana, mеmЬrч ДО ,,Дsосiа!iа Psihologilor Tighina"

Membrii CRP
3. Bostan Lilia, mеmЬru АорР "Speranta", s. Taraclia,

4. СёrйuЕ Maria' administrator, Asoсia{ia Pedagogilor qi Pёrinlilor " Sреrап}ё",

s.Cirnйleni,
5. Chiparuq Tatiana, administrator, ДО ,,Plai Natal", s. Taraclia,

6. Ciqlaru Tudor, administrator дО Centru| Informalional Tighina,

7. Cucovici Dionisie, mеmЬru а1 Мigсбrii ЬбrЬаlilоr pentru egalitate de gen ;i
impotriva violentei,

8. Lungu Constantin, administrator,,CoNatal-Neo", s.Opaci

9. Lupйcescu Renata, SRL Studio-l,

lO.Porombrica Maia, administrator а1 oNG vICoN, s. SЁlсu!а,

1l.Savca Vasile, mеmЬru Asocialiei persoanelor cu dizabilit6li AID;

l2.Sirbu Iurie, administrator до"Сепtrul Veteranilor Rйzboiului din Afganistan",

13.JаrаП Raisa, administrator, АО ,,Asocialia Pйrinlilor din Or.Cйugeni"

14.tiЬirпй Elena, membru, АО ,,Fenix ХХ[",
1S.figae Raisa, administrator АО ,,Asociafia Nечёzёtоrilоr din Moldova" ре raionul

Cбuqeni
16.Jurcanu Дlехеi, mеmЬru АО ,,Asocialia Nevizйtorilor din Moldova", s. Sйlcula



1. Denumirea autorului qi, duрй caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Cauqeni пr.4/8 din 03 august 20l8 ,,Cu
privire la сrеаrеа Consiliului raional pentru Participare"
2. Conditiile се au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitйtile urmйrite
Ехрirаrеа termenului de ac{iune а deciziei Consiliului Raional Cйuqeni пr.4/8 din 03 august
20l 8 ,,Сu privire la сrеаrеа Consiliului raional pentru Participare", necesitate de modifi care а
componentei Consiliului Raional pentru Participare
З. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele саrе au са scop аrrпопizаrеа
legislaliei nationale cu legislatia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi
Consiliul Raional pentru Participare же са scop dezvoltarea gi promovarea parteneriatului
strategic intre autoritatile publice, societatea civilё in чеdеrеа consolidlrii bunei guчеrпйri la
nivel raional, prin facilitarea comunicйrii qi participбrii pArlilor interesate in identificarea qi
realizarea prioritй{ilor strategice de dezvoltare teritorialй la toate etapele 9i сrеаrеа cadrului qi
capacitйfilor institu{ionale de asigurare а implicйrii plenare а pбrlilor interesate iп procesul de
luаrе а deciziilor.

5. Fundamentarea economico-financiarй
Nu necesitй mijloace financiare
6. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul поrmаtiч in чigоаrе
Ноt5rАrеа Guvernului Republicii Moldova nr.11 din l9.01.2010 ,,Cu privire la crearea
Consiliului Na{ional pentru Participare", prevedorile art.62 al Legii пr,100 diп22.|2.20l'7 ,,Сu
privire la actele normative", in temeiul аrt.43 alin.(1) lit.t) qi art.46 alin.(l) ýi (2) din Legea
privind пr.4Зб din 28.12.2006 privind administratia publica lосаlй
7, Avizarea qi consultarea publicй а proiectului
Proiectul de decizie se publicб ре pagina web а Consiliului raional CйuEeni, se include pentru
examinare in cadrul sedin{ei de audieri publice а proiectelor pentru sedintё.
8. Constatйrile expertizei anticorupfie
In temeiul art.35 din Legea пr.100 diп22.|2.2017 cu privire la actele normative, art28 ali,(3)
din Legea integritйlii пr, 82 din 2017, proiectul а fost expus expeftizei anticoruplie de сЁtrе
autor. Proiectul de Decizie corespunde поrmеlоr juridice qi exclude orice element саrе ar
favoriza gorupfia.

9. Constataгile expertizei de compatibilitдte
Nu este canll
10. Constatёrile expertizei juridice

l l. Constatйrile altor expertize

Notй informativй la proiectul de decizie
ooCu privire la mоdiГrсаrеа Deciziei Consiliului Raional CёuEeni пr.4/8 din 03 august 20lE ,,Cu

privire 1а сrеаrеа Consiliului raional pentru Participare"

presedinte cRp cёuseni', оааа-,*-
IOn OBOROCEANU

Tatiana
Evidenţiere


