
Catre: Doamna Lilia PILIPETCHI, 
Primar al municipiului Soroca 
Mun. Soroca, str. $tefan eel Mare, 5 
Tel.: (230) 2-26-60 
Fax: (230) 2-28-00; 

De la: Igor MOLDOVAN 
Consilier municipal 
Mun. Soroca, str. M. Kogalniceanu 16, ap. 2 
Tel.: 079008877 

ADRESARE 

Prin prezenta, In conformitate cu prevederile art. 11 al. 1 din Legea nr. 768/2000 privind statutul 
alesului local ~i art. 23 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Tnaintez catre 
Consiliul municipal Soroca propunerea de elaborare a proiectului Deciziei cu privire la 
elaborarea Strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Soroca 2021-2030, cu solicitarea de a 
fi inclusa pe ordinea de zi a ~edintei Consiliului. 

Prezenta propunere are la baza prevederile art. 27 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative. 

in vederea asigurarii respectarii prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenta in procesul 
decizional, solicit respectuos de a informa publicul referitor la initierea elaborarii deciziei 
mentionate prin publicarea anuntului pe pagina web a Primariei Soroca. 

Anexa: mentionata, 4 file. 

21 septembrie 2020 Igor MOLDOVAN 



lnitiativa cu privire la elaborarea proiectului 
Deciziei Consiliului municipal Soroca ,,Cu privire la crearea grupului de lucru pentru 

elaborarea Strategiei de dezvoltare urbana a mun. Soroca 2021-2030" 

Au tor 
Igor MOLDOVAN, consilier municipal PLDM 

Conditiile ce impun elaborarea proiectului de act normativ si finalitatile urmarite 
Necesitatea adoptarii documentelor de planificare strategica la nivel local rezulta din proiectul 
Strategiei ,,Moldova 2030" ~i din toate strategiile nationale $i sectoriale. 

Planificarea strategica integrata reprezinta procesul de dezvoltare durabila a localitatii prin 
valorificarea potentialului economic, natural ~i uman existent, asigurand echilibrul intre sistemele 
socio-economice ~i potentialul natural, diversificand, dezvoltand $i eficientizand sectoarele 
economiei, pentru a imbunatati calitatea vietii oamenilor, pentru cre~terea implicarii cetatenilor in 
identificarea de directii de dezvoltare locala clare ~i posibil de realizat. 

Prin proiectul de decizie se propune constituirea unui grup de lucru sub egida Consiliului municipal 
Soroca pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare urbana a mun. Soroca 2021-2030. 

Din grupul de lucru creat vor face parte reprezentantii Consiliului municipal Soroca, factori de 
decizie din cadrul Primariei municipiului Soroca ~i intreprinderilor municipale, reprezentantii 
societatii civile $i asociatiilor locale de voluntari, precum $i cetatenii interesati din mun. Soroca. 

Strategia de dezvoltare urbana a mun. Soroca 2021-2030 urmare$te scopul strategic de a cre~te 
nivelul de viata al oamenilor prin accesul la surse sigure de apa, energie, sisteme de canalizare, 
infrastructura rutiera $i infrastructura tehnologiei informatiei. 

Pentru atingerea efectiva a obiectivelor indicate in Strategie, de o importanta majora este 
considerarea acesteia drept document de referinta la nivelul municipiului Soroca, in planificarea ~i 

realizarea actiunilor, monitorizarea permanenta a progresului implementarii acesteia $i 
intreprinderea masurilor pentru ajustarea interventiilor la eventualele noi provocari. 

De asemenea, Strategia va spori interconexiunea $i coordonarea dintre domeniile sectoriale $i 
actorii responsabili de a promova dialogul privind incluziunea, de a stabili legaturi stranse lntre 
masurile care urmeaza a fi lntreprinse ~i de a crea un mediu propice pentru implementarea efectiva 
a acesteia. 

Compatibilitatea proiectului cu legislatia Uniunii Europene 
Capitolul 1 (Reforma administratiei publice) din Titlul IV (Cooperarea economica $i alte tipuri de 
cooperare sectoriala) al Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeana prevede 
ca, cooperarea se axeaza pe dezvoltarea unei administratii publice, inclusiv de nivel local, 
eficiente $i responsabile In Republica Moldova, cu scopul de a sprijini instituirea statului de drept, de 
a garanta faptul ca institutiile de stat functioneaza In folosul intregii populatii din Republica Moldova 
$i de a promova dezvoltarea armonioasa a relatiilor dintre Republica Moldova ~i partenerii sai. Se 
acorda o atentie deosebita modernizarii $i dezvoltarii functiilor executive, cu scopul de a oferi servicii 
de calitate pentru cetatenii Republicii Moldova. 

Cooperarea include urmatoarele domenii: (a) dezvoltarea institutionala $i functionala a autoritatilor 
publice pentru a spori eficienta activitatii acestora ~i pentru a asigura un proces de luare a deciziilor 
$i de planificare strategica eficient, participativ $i transparent; (b) modernizarea serviciilor publice, 
inclusiv introducerea ~i punerea in aplicare a e-guvernantei, In vederea cre$terii eficientei furnizarii 
de servicii pentru cetateni $i a reducerii costurilor aferente desfa$urarii de activitati economice; (c) 
crearea unui corp al functionarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilitatii 
manageriale !?i pe delegarea eficace a autoritatii, precum $i pe recrutarea, formarea, evaluarea $i 



remunerarea efectuate in conditii echitabile ~i transparente; (d) gestionarea eficace ~i profesionista 
a resurselor umane ~i dezvoltarea carierei, precum ~i (e) promovarea valorilor etice in randul 
functionarilor publici . 

Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi 
Strategia actuala de dezvoltare social-economica a municipiului Soroca a fost adoptata in anul 2016 
~i expira in 2020. Cu parere de rau, majoritatea obiectivelor strategice identificate in acel document 
raman ~i astazi pe foaie. 

Totodata, importanta planificarii strategice la nivel local este recunoscuta ~i recomandata unanim de 
expertii in politici publice, precum ~i de reprezentnatii mediului academic, non-guvernamental ~i de 
afaceri . 

Pentru a asigura continuitatea procesului de administrare locala planificata ~i pentru a spori 
abilitatile administratiei municipale in aceasta directie, este necesar un document strategic integrat 
nou, apt sa raspunda provocarilor timpului ~i obiectivelor de dezvoltare ale municipiului Soroca pe 
termen lung. 

Strategia de dezvoltare urbana a municipiului Soroca 2021-2030 urmeaza sa devina documentul 
strategic de referinta pentru toate documentele de implementare la nivel municipal. Aceasta indica 
domeniile ~i directiile prioritare de interventie, care sunt importante pentru dezvoltarea durabila pe 
termen lung a municipiului Soroca. 

Proiectul de decizie descrie procesul de elaborare a Strategiei, perioada de elaborare, modul de 
constituire ~i componenta grupului de lucru, calendarul reuniunilor, domeniile prioritare etc. 

Fundamentarea economico-financiara 
Proiectul deciziei nu implica cheltuieli suplimentare decat cele deja prevazute Tn bugetul municipiului 
Soroca pentru anii 2020-2021. 

Totodata, pentru organizarea la nivel inalt a procesului de elaborare a Strategiei, Primaria 
municipiului va intreprinde actiuni in vederea identificarii asistentei tehnice sau financiare 
nerambursabile din partea partenerilor de dezvoltare, prin intermediul programelor regionale ~i 
locale. 

Beneficiul economico-financiar al implementarii coerente a proiectului rezida Tn sporirea calitatii vietii 
oamenilor prin oferirea accesului la servicii publice locale calitative ~i infrastructura moderna, 
sporirea atractivitatii economice a localitatii, dezvoltarea resurselor umane ~i protectia mediului 
inconjurator. 

Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare 
Proiectul de decizie este elaborat in temeiul art. 13 al. 1 din Legea nr. 768/2000 privind statutul 
alesului local, art. 14 al. 1 lit. p) al Legii 436/2006 privind administratia publica locala ~i art. 23 al 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

Acesta este elaborat in spiritul Cartei Europene a Autonomiei Locale ~i vine in realizarea 
prevederilor Constitutiei Republicii Moldova, Acordului de Asociere RM-UE, tratatelor internationale 
~i legislatiei Republicii Moldova Tn domeniu. 

Proiectul nu implica modificarea cadrului normativ existent sau adoptarea altar acte normative. 

Avizarea si consultarea publica a proiectului 
Proiectul va fi supus avizarii ~i consultarilor publice in conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 
privind transparenta Tn procesul decizional. 



DECIZIE nr. __ 

din 2020 -----
Cu privire la elaborarea Strategiei de dezvoltare 
urbana a mun. Soroca 2021-2030 

Proiect 

f n scopul optimizarii ~i operationalizarii unui sistem de planificare strategica riguros, integrat 
~i coerent, precum ~i corelat cu resursele financiare disponibile, in temeiul art. 14 al. 1 lit. p) al Legii 
436/2006 privind administratia publica locala, Consiliul municipal DECIDE: 

1. Se initiaza procesul de elaborare a Strategiei dezvoltare urbana a mun. Soroca 2021-
2030 (in continuare - Strategie), care se va desfa~ura in perioada 1 noiembrie 2020 - 1 
martie 2021 . 

2. Strategia urmare~te scopul strategic de a cre~te nivelul de viata al oamenilor din 
localitate prin accesul la surse sigure de apa, energie, sisteme de canalizare, 
infrastructura rutiera ~i infrastructura tehnologiei informa\iei. 

3. Pentru asigurarea unui proces transparent ~i participativ de elaborare a Strategiei, pana 
la 15 noiembrie 2020, prin dispozitia primarului, va fi creat un grup de lucru sub 
conducerea sa, care va analiza fiecare din cele 7 obiective pe termen lung, dupa cum 
urmeaza: 

1) Domeniul infrastructurii ~i dezvoltarii urbane; 
2) Domeniul pietei fortei de munca; 
3) Domeniul educatiei ; 
4) Domeniul protec\iei sociale; 
5) Domeniul egalita\ii de ~anse, dezvoltarii personale ~i vie\ii de familie; 
6) Domeniul administratiei publice locale; 
7) Domeniul ordinii publice. 

4. Grupul de lucru va avea componenta nominala ~i se va constitui din: 
a. reprezentan\i ai Consiliului - 2 persoane; 
b. ~efi ai subdiviziunilor structurale de profil ale primariei - _ persoane; 
c. ~efi ai intreprinderilor municipale - _ persoane; 
d. reprezentan\i ai partenerilor de dezvoltare - _ persoane; 
e. reprezentantul in teritoriu al Cancelariei de Stat - _ persoane; 
f. reprezentanti ai organiza\iilor societatii civile locale - _ persoane; 
g. reprezentanti ai mediului de afaceri - _ persoane. 

5. Secretariatul grupului de lucru va fi asigurat de subdiviziunea relatii cu publicul din cadrul 
Primariei , care va asigura organizarea ~edintelor grupului de lucru ~i va intocmi 
procesele-verbale ale ~edintelor. 

6. $edin\ele grupurilor de lucru vor fi deschise pentru toate persoanele interesate de a 
participa la elaborarea Strategiei. 

7. In cadrul ~edin\elor grupului de lucru vor fi elaborate, discutate ~i validate urmatoarele 
elemente ale Strategiei pentru fiecare obiectiv pe termen lung: 

i. situa\ia curenta; 
ii. probleme, cauze ~i efecte; 
iii. obiective specifice; 
iv. actiuni prioritare pe termen mediu ~i lung; 



iv. actiuni prioritare pe termen mediu ~i lung; 
v. estimarea impactului; 
vi. indicatori de progres. 

8. Pentru a organiza procesul de elaborare a Strategiei, se va planifica eel putin o 
~edinta in intervalele: 

a. 16-28 noiembrie 2020 - analiza ~i validarea capitolelor: 
i. Situatia curenta; 
ii. Probleme, cauze ~i efecte; 

b. 30 noiembrie 2020 - 12 decembrie 2020 - analiza ~i validarea capitolelor: 
iii. c. Obiective specifice; 
iv. Actiuni prioritare pe termen mediu ~i lung; 

c. 14 - 25 decembrie 2020 - analiza ~i validarea capitolelor: 
v. Estimarea impactului; 
vi. lndicatori de progres. 

9. Pentru a asigura transparenta ~i caracterul participativ al activitatii grupului de lucru, 
informatia de constituire a acestuia ~i agenda ~edintelor vor fi plasate pe pagina web 
a Primariei. 

10. Primaria va asigura: 

a. .coordonarea procesului de elaborare a Strategiei, inclusiv coordonarea 

metodologica a grupului de lucru ~i emiterea instructiunilor necesare in acest 
sens; 

b. publicarea informatiilor pe pagina web a Primariei in scopul transparentizarii 
procesului de elaborare a Strategiei; 

c. definitivarea Strategiei conform prevederilor cadrului normativ cu privire la 
documentele de politici ~i prezentarea acesteia spre aprobare Consiliului 
pana la 28 februarie 2021 . 

PRE$EDINTELE $EDINTEI 

SECRETARUL C/M 

Elaborat: Igor Moldovan ____ _ 

Coordonat: Lilia Pilipetchi 

Avizat: 


