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DECIZIE
PEIIIEHI{E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 07 iunie 2022

Cu privire la aprobarea Strategiei raionale de dezvoltare,
a sectorului de tineret pentru anii 2022-2A26

nr.03122

DAnd ours adresdrii preqedintelui Asocialiei Obqtegti "Clubul femeilor
"Golubca" din or. Basarabeasca nr. 18 din 20.05.2022, prin care se solicitd
aprobarea la qedinla Consiliului raional a Strategiei raionale de dezvoltare a

sectorului de tineret pentru anii 2022-2026, elaborate cu spriginul finaniar din
partea Fundaliei pentru Europa de Est oferit de Uniunea Europeand qi Suedia,

avdnd in vedere prevederile art. 12 din Legea nr.21512016 cu privire la tineret
(MO nr. 315-328/2016 art. 688), cu modificdrile ulterioare, prevederile pct. 3 din
Hotirdrea Guvernului Republicii Mbldova nr. 1A0612014 cu privire la aprobarea

Strategiei nalionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 gi a Planului de

acliuni privind implementarea acestuia (MO nr. 400-4032014 art. I10), in
conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. j), s) qi alin. (2) din Legea nr. 43612006 privind
administralia publicd locali (MO nr.32-35/2007 art.l I6), Consiliul raional
Basarabeasca

DBCTDB:

1. Se aprobd Strategia raionald de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii
2022-2026 (in continuare - Strategia), conforrn anexei nr. l.

2. Se aprobd Lista acliunilor privind realizarea Strategiei raionale de dezvoltare a

sectorului de tineret pentru anii 2022-2026, conform anexei nr.2.

3. Sec{ia culturd (dna Olga Baciu) va asigura conlucrarea cu primdriile Ei

organizaliile non-guvernamentale cointeresate din raion in vederea reahzdrii
acliunilor de implementare a Strategiei. .,,.

4. Pregedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puqcari va intreprinde mdsurile
necesare in vederea identificdrii surselor financiare pentru implementarea
Strategiei.

5. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie vicepreEedintelui
raionului pe probleme sociale, dl Ion Popov.



6. Prezenta decizie intrd in vigoare la data publicdrii in Registrul de Stat al Actelor
Locale, utmeazd, a fi adusd la cunoqtinla persoanelor vizate, precum qi la cunoqtintd
publicd prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.

Pregedintele gedintei
Consiliului raional B Gheorghe TTIRCU

Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului
raional Basarabeasca Gheorghe LIVITCHI
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