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DECIZIA nr.2110
din 29 mai 2020

Cu privire la cu privire Ia ini{ierea elaboririi Strategiei de dezvoltare social

economice a raionului pentru anii 2021-2025

in scopul executdrii preveclerilor pct. 1.5 din Programul de activitate al Consiliului
raional pentru anul2020 aprobat prin Decizia nr. 714 din 26 decembrie 2019, pct. 4l din

Regulamentul privind constituirea Ei funclionarea Consilir-rlui raional 'l'elencqti aprobat prin
Decizia nr. 216 din l2 iunie 2007, avdnd in vedere avizul Comisiilor consultative pentru

problemedeeconomie,bugetqi finanle,intemeiul art.43 al.(1)lit.,,c"gi ,.i", art,46 al.(1)
a I-egii privind administralia publiol localS nr. 43612006, Consiliul raional,

DECIDE:
1.Se ia aot de nota informativa a Eefului Direcfiei Economie cu referire la inilierea

elabordrii Strategiei de dezvoltare social cconomice a raionului pentru anii 2021-2025, (in
continuare - Strategie) conlonn prevederilor anexei.

2. Se alocl Aparatului Preqedintelui raionului miiloace fiuanciare din soldul disponibil
a bugetului Consiliului raional in m[rime totald de 160 mii lei pentru achitarea costr-rrilor de

elaborare a Strategiei.
3. Preqedintele raionului va intreprinde aofiunile ce se irnpun pentru asigurarea:

3. LRealizdrii docurnentafiei necesare elaborarii Strategiei;
3.2. hnplicdrii personalului calificat din cadrul Cornisiilor Consultative de specialitate

ale Cor"rsiliului raional, Aparatului PreEedintelui raionului, serviciilor descentralizate dup[
caz desconcentrate in teritoriul raionului gi a structurilor competente in donieniu dezvolt[rii
regionale, la elaborarea Strategiei;

3.3. Elaborarea unei Strategii realizabile qi inaintSrii spre aprobare Consiliului raional
p6nd la data de 31 decembrie 2020, in condifiile elirnindrii restricliilor cu rel'erire la
organizarea qedinlelor de lucru, irnpuse pentru prevenirea r[spdndirii inl'ecfiei pandemice

Covid-19.
4. Exercitarea controlului asupra indeplinirii decizii respective se pune in seama

Pre;edin!ilor Cornisiilor Consultative de specialitate ale Cor-rsiliului raional, in parte

con lorm dorneniului de cornpetenf[.
5. Prezenta decizie nrrneaz,ra a fi adusd la cunoqtin{a titularilor luncliilor vizate, se

public[ pe site-ul -\yw\\,J9l-q.[-c-s-1,i.;-rl-d, inclusiv in buletinul infbrrnativ "Monitorul de

Teleneqti" qi intrd in vigoare la data

Preqedinte qedin{ei

Secretarul Consiliului raional

lor locale.
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Anexd la decizia
Nr.2i l0 din 29 mai2020

NOTA TNFOITMATTVA
la proiectul deciziei cu privire la ini{ierea elaborirrii Strategiei dc dezvoltare social

economice a raionului pentru anii202l-2025

Baza juridic5. Proiectul prezentei decizii este elaborat in contextul t,egii nr.100 din
22.12.2017 privind actele normative, Cartea EuropeanE a Autonomiei locale, Ratillcatl prin Hot.
Parl. nr.1253-XIII din 16.07.97, Legii nr'. lB1din 25.07.2014Iinan[elor publice qi responsabilitatii
bugetar fiscale, FlotarArii Guvernului nr.l76 din22.03.201I cu privire la aprobarea rnetodologiei
de elaborare a programelor de dezvoltare strategicd ale autoritd{ilor APC.

Scopul proiectului este planificarea strategicd prin inilierea elabordrii Strategiei de
dezvoltare a raionului.

Obiectivul proiectului este inilierea procesului sistematic prin care raionul poate crea o
imagine proprie a viitoruh"ri cu elaborarea paEilor corespllnzdtori in funclie de resursele locale
disponibile.

Justificarea proiectului: La moment raionul nu dispune de o strategie proprie de
dezvoltare sociald Ei econornicd. Dezvoltarea economicd Ei sociald raionald reprezintd un proces
participativ, in care membrii comunitSlilor din cadrul raionului colaboreazd pentru a stimula
activitAtile economice gi sociale. Planiflcarea strategicd la nivel de raion reprezintd Lln proces
sistematic, prin care API- de nivelul II, iEi stabileqte prioritagile de dezvoltare care sunt esenfiale
pentru indeplinirea misiunii ei. Planificarea strategicd va asigura ;i consolida leg6tura intre
planificarea politicelor publice Ei elaborarea bugetului, precurn Ei cresterea elicierr[ei cheltr"rielilor
publice la nivel UAT.

Strategia raionului este un cJocument irnportant nu numai pentru AP raionale clar qi pentru
exprirrarea dorinlelor comunitdlilor locale de nivelul I. APL de nivelul I sr-rnt parte componentd a
raionului Ei sunt vizate in strategia raionald.

La elaborarea Strategiei se va line cont gi se va face referire la alte strategii qi prograrne
de nivel ierarl-ric superior din punct de vedere geografic sau al nivelului de decizii, allate in
desfdEurare sau deja realizate, pentru asigurarea continuitdlii qi evitarea suprapunerilor de
obiective, ac!iuni gi costuri.

I{esponsabilitatea primar[ pentru elaborarea strategiei raionale o au autoriHtile AI,L de
niveh,rl doi. Pregedintele raionului ca autoritate public[ executivd a Consiliului raional, va emite
dispozilia cu privire la inilierea procesului de elaborare a strategiei raionale qi lbrmarea a grupului
de lucru care va fi implicat nernijlocit in activitdtrile de elaborare a Strategiei. Preqedintele raionului
prin intertnediu Aparatului Pregedintelui serviciilor clescentralizate dupd caz desconcentrate in
teritorir"rl raionului qi a structurilor competente in domeniu clezvoltarii regionale vor asigurd
elaborarca Strategiei, Proiectr"rl Strategiei este apoi prezentat pentru aprobare Consiliului Raional.

De reguld Strategia de dezvoltare conline unnltoarele elemente: Viziunea; Misir-rnea; Scopul;
Obiectivele; programele; proiectele prioritare; Planul de ac!iuni. i,', proc"r,-,I elabordrii straregiei
raionale vor fi consultate qi strr"rcturi care delin competenle in domeniu dezvoltarii regionale qi
promov[rii strategiilor de dezvoltare regionalS.

In concluzie, Strategia raionald reprezintd un document sub l'ormd de plan realizal la
nivelLrl de raion prin care sunt stabilite prioritdfile de dezvoltare economicd qi sociald a raionului
sunt prevdzute acfiunile pentru indeplinirea lor qi alocarea resurselor.

Costul estimativ de elaborare a strategiei: Din bugetul raional pentru anul curent, in scopul
elabordrii strategiei, conform studiulr"ri prelirninar al ofertelor de pref, sunt necesare de a Ir alocate
surse f-tnanciare in valoare de 150 - 170 mii lei. Va fr contractatd o organizalielstructurf,
experintetrtatd in domeniu elaboririi qi promovdrii strategiilor de dezvoltare. Pentru perioada de
itrplcnretrtare a Strategiei va ft organizat[ o singurd procedurd de achizilii.

Sef Directia Itrconomie Anton l,oreti


