
REPUBLICA MOLDOVA PECnYBJIHKA MOJIAOBA

CONSILIUL RAIONAL LEOVA PAHOHHblH COBET JIEOBA
Proiect

D E C I Z I A  nr. ̂ .3

din 14.10.2021 or.Leova

„Cu privire la aprobarea Strategiei 
de dezvoltare socio-economică a raionului 
Leova pentru perioada anilor 2021-2028”

în conformitate cu prevederile art.43 alin. (1) lit. (j) al Legii nr.436-XVl din 
28.12.2006 ”privind administraţia publică locală” şi în scopul asigurării unei dezvoltări 
socio - economice echilibrate şi durabile a raionului Leova, Consiliul Raional Leova,

1. Se aprobă Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Leova pentru perioada 
anilor 2021-2028 (anexa nr.l).

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului Leova, dl Nicolae Priţcan, să constituie 
Comitetul raional de implementare, monitorizare şi evaluare a Strategiei sus
menţionate.

3. Coordonarea procesului de implementare, monitorizare şi evaluare ce ţine de Strategia 
sus-menţionată se atribuie vicepreşedinţilor raionului.

4. Se pune în sarcina direcţiilor şi subdiviziunilor Consiliului raional să realizeze 
obiectivele stabilite în Strategie, să conlucreze în mod eficient cu autorităţile, 
instituţiile şi organizaţiile de profil (inclusiv internaţionale) pentru atragerea 
investiţiilor externe şi celor interne în vederea dinamizării procesului de dezvoltare 
socio-economică a raionului.

5. Se recomandă APL-urilor de nivelul I, după caz, să coreleze strategiile locale cu 
prezenta Strategie şi să asigure realizarea acesteia în partea care vizează problemele de 
interes local din unităţile administrativ-teritoriale respective.

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Nicolae Priţcan, 
preşedintele raionului Leova.

Preşedintele şedinţei9 9 9

Consiliului raional

Contrasemnează
Secretarul Consiliului raional Elena COPOŢ

DECI DE:

Avizat, specialist 
Roxana Ceoric
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NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie: „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a 

raionului Leova pentru perioada anilor 2021-2028”

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:__________
Iniţiatorul proiectului de decizie este Preşedintele Raionului Leova
Autorul proiectului de decizie este Direcţia Economie Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea 

Investiţiilor
La elaborarea Strategiei au participat membrii grupului de lucru, componenţa căruia a fost 

aprobată prin Dispoziţia preşedintelui raionului Leova nr.211 din 15.12.2020 şi echipa de consultanţi 
de la Institutul de Dezvoltare Urbană, în cadrul proiectului „Planificare, Implementare, Monitorizare 
-  premise ale impulsionării proceselor de dezvoltare durabilă în oraşul şi raionul Leova”

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite:_______
Pornind de la faptul că, în anul 2020, a eipirat termenul de implementare a Strategiei de 

dezvoltare integrată a raionului Leova 2015-2020, precum şi de la necesitatea fundamentală şi 
imperioasă a promovării principiilor de dezvoltare durabilă a unităţii administrativ-teritoriale de 
nivelul II, Consiliul Raional Leova a iniţiat procedura de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio- 
economică a raionului pentru perioada 2021-2028.

Strategia prezintă analiza situaţiei existente, elaborarea viziunii, obiectivelor strategice şi 
planului de acţiuni pentru perioada 2021-2028, mecanismul de monitorizare şi evaluare, precum şi 
dezvoltarea unui portofoliu de proiecte ale Strategiei. Strategia accentuează punctele forte ale 
raionului Leova, analizează punctele slabe, oportunităţile şi riscurile, bazându-se pe potenţialul 
socio-uman, dezvoltarea economiei şi de afaceri, serviciile publice, instituţiile infrastructurii 
educaţionale, culturale, sociale, precum şi pe capacitatea autorităţilor publice locale şi structurilor 
societăţii civile privind asumarea responsabilităţii pentru procesul de dezvoltare locală în următorii 
7 ani de zile.

Elaborarea Strategiei a fost realizată în mod participativ sub coordonarea Grupului de lucru, 
organizat la nivelul CR Leova, în etapa de demarare a proiectului cu implicarea membrilor 
comunităţii participanţi în Grupurile de Lucru Sectoriale (GLS).

Metoda de elaborare a Strategiei a fost bazată pe o largă participare a comunităţii locale 
realizată prin: workshop-uri, focus group-uri, interviuri, audiere publică, dezbateri în Consiliul 
raional şi completarea de chestionare. Activităţile de elaborare a Strategiei au fost realizate cu 
asistenţa echipei proiectului „Planificare, Implementare, Monitorizare -  premise ale impulsionării 
proceselor de dezvoltare durabilă în oraşul şi raionul Leova” şi a experţilor Institutului de Dezvoltare 
Urbană.

Destinatarii Strategiei sunt locuitorii raionului, autorităţile administraţiei publice locale de 
nivelul I, structurile societăţii civile, instituţiile educaţionale, sectorul privat, tinerii, persoanele din 
categoriile defavorizate, precum şi toţi factorii interesaţi de procesul de dezvoltare locală durabilă. 
Viziunea: Raionul Leova -  unitate administrative-teritorială, cu cetăţeni activi implicaţi în procese 
de dezvoltare, având acces la o infrastructură modernă în diferite domenii social-economice, 
inclusiv cu un punct funcţional de trecere a frontierei de stat cu România. Raionul Leova asigură o 
parte a locuitorilor din Regiunea de Dezvoltare Sud la accesul de aprovizionare cu apă din râul 
Prut, valorifică eficient patrimoniul cultural-turistic şi dezvoltă afaceri în cadrul platformei 
industriale multifuncţionale şi a zonei economice libere, având locuri de munca bine plătite şi 
stabile. Cetăţenii raionului au acces la servicii educaţionale, sociale şi medicale de calitate.

Pentru a realiza viziunea propusă s-au identificat următoarele obiective strategice:
OSt 1: Asigurarea bunăstării şi a unui nivel înalt al calităţii vieţii 
OSt 2: Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, servicii comunale adecvate 
OSt 3: Asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile 

______ OSt 4: Asigurarea unui mediu natural curat____________________



La rândul său, fiecare obiectiv strategic a fost disecat în mai multe obiective specifice, care 
pe parcursul implementării Planului Strategic de Acţiuni în dependenţă de condiţiile interne şi 
externe au fost transformate în măsuri de implementare prin o serie de activităţi şi proiecte.

La formularea Planului Strategic de Acţiuni (a obiectivelor, programelor si proiectelor) s-a 
ţinut cont nu doar de problemele existente şi măsurile de remediere a acestora, dar şi de potenţialul 
posibil de a fi valorificat, inclusiv resursele, oportunităţile şi disponibilităţile existente.

Planul Strategic de Aţiuni propus va fi elaborat/revizuit/completat în fiecare an sau la 
necesitate.

3.Fundamentarea economico fin an ciară:_______________________________________
Strategia a fost elaborată în cadrul proiectului „Planificare, Implementare, Monitorizare -  premise 
ale impulsionării proceselor de dezvoltare durabilă în oraşul şi raionul Leova”, implementat de 
Institutul de Dezvoltare Urbană (IDU) şi gestionat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă 
(Asociaţia ADEPT), astfel că nu au fost necesare mijloace financiare.________________________

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.____________________
Proiectul de decizie în cauză nu va necesita modificări ale actelor normative elaborate anterior, dar 
va fi o călăuză pentru proiectele de decizii şi ale actelor normative din viitor.__________________

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectai lui de decizie:_________________________
Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional Leova.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune 

Consiliului raional spre examinare şi aprobare în şedinţă.__________________________________

7. Consultarea expertizei juridice:______ _______________________________________
In temeiul art. 37 (6) al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul 

deciziei a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice. Structura 
şi conţinutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă.

Şef interimar DEDTAI, 
Nadejda CANAŢUI


