
COMUNICAT DE PRESĂ 

Consiliul pentru Participare din raionul Soroca s-a întrunit într-o nouă ședință 

Recent, membrii Consiliului pentru Participare din raionul Soroca, s-au întrunit într-o ședință ordinară, unde 

au examinat subiecte de o importanță majoră la capitolul eficiența și corectitudinea valorificării resurselor 

financiare din bugetele autorităților publice locale de nivelul I și accesibilitatea la documentelor din Registrul 

de stat al actelor locale. 

În cadrul ședinței au fost luate decizii importante și aprobate demersuri către structuri abilitate din 

Republica Moldova, pentru a clarifica anumite aspecte ce țin de ”estrada de vară” și Parcul ”Ion și Doina 

Aldea-Teodorovici” din municipiul Soroca, inclusiv și la subiectul de un interes major pentru comunitate, 

legat de valorificarea resurselor financiare pentru reparația străzilor și trotuarelor în cadrul Proiectului 

”Bijuterii medievale, cetățile Hotin, Soroca, Suceava”, unde în total de către Consiliul Raional Soroca au fost 

alocate 24 mln lei. 

Un subiect aparte discutat în cadrul ședinței, a fost focusat pe marginea aplicării de către Consiliul Raional 

Soroca a prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, unde ca rezultat, la deciziile și 

dispozițiile plasate pe site-ul http://actelocale.gov.md sunt aplicate elemente de bruiaj. În vederea 

clarificării aplicării corecte a acestor prevederi legale, Consiliul pentru Participare a aprobat o solicitare către 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

Pentru alte detalii contactați: Babici Ion, secretar al Consiliului pentru Participare din raionul Soroca, 

ibabici@gmail.com, +373 230 23619. 

Ședința a fost organizată de către secretariatul Consiliul pentru Participare din raionul Soroca - Centrul de 

Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, 

implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat 

pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și 

Suedia. 

Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în 

calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expresie a voinței de recunoaștere a valorii 

competențelor și de asigurare a participării societății civile și a sectorului privat în procesul de elaborare, 

implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor raionale. Consiliul pentru Participare din 

raionul Soroca are ca scop să faciliteze participarea asociațiilor obștești și a cetățenilor activi la procesul 

decizional, să eficientizeze procesul decizional și să responsabilizeze Consiliul Raional Soroca față de 

comunitate. Consiliul activează în baza unui Regulament, aprobat de Consiliul Raional Soroca prin Decizia 

Nr. 26/04 din 27 septembrie 2018 (http://euparticip.md/wp-content/uploads/2019/06/Regulment-CPR-

Soroca-web.pdf?fbclid=IwAR1ufs5_NHBKoNjBN163xkbKiNsY_D75YyExh3be0LoC5jwbu5VdYB0c8i4). 

http://euparticip.md/wp-content/uploads/2019/06/Regulment-CPR-Soroca-web.pdf?fbclid=IwAR1ufs5_NHBKoNjBN163xkbKiNsY_D75YyExh3be0LoC5jwbu5VdYB0c8i4
http://euparticip.md/wp-content/uploads/2019/06/Regulment-CPR-Soroca-web.pdf?fbclid=IwAR1ufs5_NHBKoNjBN163xkbKiNsY_D75YyExh3be0LoC5jwbu5VdYB0c8i4

