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D E C I Z I E

din 06 septembrie 2018 nr.5/12

or.Glodeni
„Cu privire la modificarea şi completarea Strategiei de 
Dezvoltare Socio-Economică a oraşului Glodeni 2015- 
2020 aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc 
Glodeni nr. 9/21 din 18.12.2014”

în temeiul Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind APL, art.14 al.(2) lit. m),lit. p) şi lit. 
p1), a HG nr.259 din 28.04.2017„cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii 
între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni privind 
implementarea acesteia”, al Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi nr.5-XVI din 09.02.2006, art.2; art.5, al Legii cu cu privire la asigurarea egalităţii nr. 
121 din 25.05.2012, art.2,
Consiliul orăşenesc,

l.Se modifică Viziunea în corespundere cu prevederile privind egalitatea de gen (în 
Viziune după sintagma - „servicii sociale echitabile, adaptate la necesităţile populaţiei",se 
adaugă sintagma „ pe principii de gen, vârstă şi poziţie socială").

2.Se completează în DS2 din „Strategia de Dezvoltare-Socio-Economică a or.Glodeni 
pentru anii 2014-2020” - OS2.2 „Dezvoltarea unei pieţe interne a serviciilor sociale deschise şi 
nediscriminatorii", după sintagma „nediscriminatorii", cu expresia „pe principii de gen, vârstă 
şi poziţie socială".

3.Se completează în DS5 din „Strategia de Dezvoltare-Socio-Economică a or.Glodeni 
pentru anii 2014-2020” -  OS5.1 la Priorităţile de bază, p.(b) după sintagma „Consolidarea 
cadrului de participare a societăţii civile" cu sintagma „îndeosebi a femeilor".

4.Se completează în DS1 „Dezvoltarea economică locală integrată” din „Strategia de 
Dezvoltare-Socio-Economică a or.Glodeni pentru anii 2014-2020” -  OS 1.2 „Sprijinirea 
diversificării activităţilor economice şi asigurarea infrastructurii de suport a acesteia", la 
acţiunea 1.2.1 „Crearea facilităţilor în dezvoltarea activităţilor economice a agenţilor 
economici", secţiunea indicatori, după sintagma „10 afaceri noi deschise susţinute", cu- „ 
dintre care cel puţin 4 administrate de către femei".

5.Se completează OS 2.3 „îmbunătăţirea sănătăţii publice în oraş", la acţiunea 2.3.3 
„amenajarea terenurilor de fitness la aer liber în oraş, secţiunea indicatori, după sintagma „1 
teren în Parcul central", cu - „format din 12 utilaje sportive, dintre care, 7 destinate femeilor şi 
5 pentru bărbaţi."

DECIDE:



6.Responsabilitatea executării prezentei decizii se pune în seama sociologului, d-na 
Frosneac Maria.

Au votat: 17
Pentru- 17 contra - 0 f) s-au abţinut-0
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ulian Scripcaru 

Svetlana Subţire

Svetlana Subţire, secretarul consiliului


