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PROB
ui Basarabeasca

r PU$CARI

privind asigurarea trans i decizional
in Consiliul raional qi subdiviziun Consiliului raional

a '. .
[ntru implementarea Legii w239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenla in procesul

dqcizional qi a Hotir6rii Guvemului nr.96 dindqcizional qi a Hotir6rii Guvemului nr.96 din 16 februarie 2010 "Cu privire la acfiunile de
infPlementare a Legii m.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparen{a in procesul decizional"
ad fost realizate urmdtoarele:
lr^a)i In scopul asigurdrii informdrii cetdtenilor, asociafiilor constituite in corespundere cu legea,

a bltor pdrfi interesate in procesul decizional din cadrul Consiliului raional Basarabeasca, pe
parcursul anului 2020, au fost realizate urmdtoarele activitdli:

au fost efectuate modificdri in pagina oficiala a Consiliului raional in scopuli

imbunltdJirii continutului.
l

l-' au fost diseminate informalii prin plasarea pe pagina web oficiali a Consiliului raional
iWww.basqrabeasca.md a proiectelor de decizii, programelor teritoriale in anumite domenii
ide activitate in scopul informirii publicului qi a altor pdrfi interesate despre inilierea

; 
elabordrii deciziilor qi pentru stimularea participarii active a acestora la procesul decizional;

l

j- au fost examinate proiectele de decizii in cadrul celor 6 comisii consultative de
' specialitate;

i 
t Au fost convocate 6 qedinfe publice ale Consiliului raional Basarabeasca;

- au fost organizate gi desfbqurate 5 qedinfe publice a Consiliului raional Basarabeasca;
I- informarea publicului referitor la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe pagina

web www.basarabeasca.md,

b)l Datele despre transparenfa in procesul decizional sunt prezentate in anex6

Anexd
Date despre transparenfa in procesul

decizional in anul 2020
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