
                                           Raport

Privind activitatea Secției Administrație Publică pe parcursul
anului 2019.

Pe  parcursul  anului  2019  Secția  Administrație  Publică,  a  activat  conform
prevederilor Regulamentului de Constituire și Funcționare a Consiliului raional Cimișlia,
Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a  Secției,  deciziilor  Consiliului  raional,
dispozițiilor și indicațiilor Președinlui raionului, cît și a măsurilor planificate de secție, a
subdiviziunilor Consiliului raional, autorităților publice locale și centrale.

De către Secție pe parcursul anului au fost efectuate măsurile necesare pentru
organizarea la nivel  și pregătirea cu succes a 8 ședințe a Consiliului raional Cimișlia:
1 ședința de constituire a Consiliului raional, 4 ședințe ordinare și 3 ședințe extraordinare
ale Consliului  raional,  a asigurat  examinarea prealabilă de către consilieri  și  membrii
subdiviziunilor  aparatului  președintelui  raionului  a  proiectelor  de  decizii,  anunțarea
consilierilor  și  a  altor  invitați,  multiplicarea  și  expedierea,  reparizarea  materialelor
necesare. 

Pe prarcursul anului 2019 specialiștii secției au fost antrenați direct în procesul
decizional  al  Consiliului  raional,  astfel  fiind  asigurat  întreg  procesul  de  elaborare  a
proiectelor de decizii înaintate de către subdiviziunile Consiliului raional sau de către alte
autorități ale Administrației publice din raion. În acest sens au fost examinate din punct
de  vedere  al  corespunderii  tehnice  și  legale  toate  proiectele  de  decizii  care  au  fost
înaintate spre examinare și aprobare Consiliului raional. Astfel în cadrul celor 8 ședințe
ale Consiliului raional, au fost examinate 101 chestiuni și adoptate 94 decizii, care au fost
orientate întru soluționarea problemelor cu care se confruntă  locuitorii raionului.

Au  fost  asistate  comisiile  Consiliului  raional  la  pregătirea  şi  desfăşurarea
şedinţelor, inclusiv la organizarea lucrărilor de secretariat, astfel contribuind la eficiența
comisiilor consultative de specialitate în procesul decizional şi conlucrarea acestora cu
direcțiile, secțiile Consiliului raional și subdiviziunile aparatului Preşedintelui raionului.

Reieșind din activitățile planificate de către aparatul președintelui, subdiviziunile
Consiliului raional și alți solicitanți, Secția a organizat și a asistat din punct de vedere
tehnico-organizatoric în desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, ședințe de lucru
organizate  pentru  diferite  categorii  de  benificiari.  Au  fost  pregătite  și  publicate  note
informative privind tematica desfășurării seminarilor, ședințelor Consiliului raional.

Întru asigurarea transparenței activității Consiliului raional, a fost ținut la control
publicarea  pe  pagina  WEB  www.raioncimislia.md,  a  tuturor  proiectelor  de  decizii  și
deciziilor adoptate de Consiliul raional, cît și actualizarea informațiilor ce sunt plasate pe

http://www.raioncimislia.md/


site. Pe parcursul anului au fost publicate în Registrul de Stat al actelor locale toate actele
emise de către Președintele raionului, deciziile aprobate în cadrul Consiliului raional și
procesele – verbale ale ședințelor Consiliului  respectînd termenii prevăzuți de legislație.
În total au fost publicate 390 acte și 8 procese-verbale.

Pe  parcursul  anului  2019  la  solicitarea  Cancelariei  de  Stat  și  a  altor  instituții
superioare, de către Secția AP au fost redactate și complectate următoarele rapoarte:

- Raportul  anual  privind  implimentarea  planului  local  anticorupție  al
Consiliului raional pentru anii 2018-2020 în anul 2018 (luna ianuarie 2019).

- Raportul  privind  realizarea  Planului  național  de  acțiuni  în  domeniul
drepturilor omului pentru anii 2018-2022 în anul 2018 (luna martie 2019).

- Raport  privind  transparența  procesului  decizional  al  Consiliului  raional
Cimișlia pe parcursul anului 2018 (ianuarie 2019).

În  vederea  bunei  funcţionări,  executării  la  nivel  a  obiectivelor  propuse  şi
respectării legislaţiei în vigoare, de către specialiştii subdiviziunilor  Consiliului raional
Cimișlia, Secția Administrație Publică a elaborat un program anual de activitate. Acest
program  prevede  repartizarea  sarcinilor  în  raport  cu  competențele  și  atribuțiile  de
serviciu, fiind indicate termene de realizare și responsabili de executare/monitorizare. În
baza art.43 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
acest Plan a fost aprobat de către Consiliul raional. 

De  către  specialistul  superior  al  Secției  s-a  analizat  și  sintetizat  rezultatele
examinării  petițiilor  cetățenilor,  permanent se  efectuează controlul  asupra modului de
soluționare a petițiilor și contribuie la alaborarea măsurilor de ameliorare a stării de lucru
în acest domeniu. În adresa Consiliului raional pe parcursul anului 2019 au parvenit 82
petiții. Problemele abordate de cetățeni au fost examinate de către Președintele raionului,
cît și de șefii secțiilor, direcțiilor la indicațiile dlui. 77 petiționari în termeni respectivi,
conform Legii  cu  privire  la  petiționare  au  fost  înștiințați  de  soluționarea  chestiunilor
abordate. Au fost remise 9 petiții, spre examinare, Direcției Asistență Socială și Protecție
a Familiei a cui competență ține de soluționarea chestiunilor abordate în ele. 
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