
Anexd

la decizia Consiliului raional

nr.04/2 I din I 8.07.201 2

REGULAMENTUL

de organizare pi func{ionare a Direcfiei dezvoltare teritoriali

DISPOZITII GENERALE

Direc(ia dezvoltare teritoriali este o subdiviziune structuralS a Consiliului

raional, suLordonati direct preqedintelui raionului. in activitatea sa Direclia se

cdl6uzeqte de Constitulia Republicii Moldova, Legea cu privire la admintstralta

publicS 1oca16, deciziile Consiliului raional, dispoziliile preqedintelui raionului,
Moldova, Legea privire 1a administralia

precum gi de prezentul regulament.

I. SARCINILE DE BAZA

Sarcinile de bazi ale Direc{iei sint:

- asigurarea construirii gi intrelinerii in limitele localitdlilor a construcliilor

publice, drumurilor, strdzilor, podurilor qi locurilor publice;

asigurarea construirii qi exploatdrii sistemelor de alimentare cu ap6, de

canalizare gi epurare a apei, de gazifrcare, de termoficare, salubrizare a

localitd1ilor, depozitarea gi utilizarea deqeurilor menaj ere ;

- asigurarea construcliei de locuinle qi exploatdrii fondului locativ;

- asigurarea intrelinerii edificiilor de folosinld public6, clSdirilor administrative;

- asigurarea elabordrei proiectelor investilionale qi atragerea investiliilor.

II. ATRIBUTIILE
ir, .ot.tpundere cu sarcinile de bazil Direc{ia:

- exercitd atribuliile de investitor (beneficiar) in domeniul construcliilor publice

locale pe teritoriul raionului, pentru obiectele finanlate prin aparatul preqedintelui

raionului;

- exerciti in coloborare cu consiliile locale, complexul de atribulii de elaborare

a proiectelor investilionale, atragereainvestiliilor gi implementarea proiectelor

- participd la stabilirea orientdrilor privind dezvoltarea urbanistic[ a localit[1ilor,

precum gi la amen ajareateritoriului raionului;- 
- acordd ajutor consiliilor locale ale satelor, comunelor qi oraqului, primarilor la

fundamentarea gi elaborarea programelor pe termen lung, mediu 9i scurt pentru

lucrdrile publice de interes local;

- fundamenteazd, necesarul anual de mijloace financiare de la bugetul raional

pentru dezvoltarea lucrdrilor publice de interes local, elaboreazd proiectul

progr*rlui investilional anual gi asigurl realizarea lui dupd aprobare de cdtre

Consiliul raional;

- coordoneazd, sursele financiare de la bugetul raional gi de stat, alocate

raionului pentru construclia, reconstruclia-modernizarea gi reparalia locuinfelor,

sistemelor de alimentare cu apd, canalizare gi de termoficare, drumurilor qi altor

obiective comunale;

- particip6 la organizarea gi desf6qurarea licitaliilor (tenderele) privind

proieclareu qi .*.cutarea investiliilor publice, finanlate din contul bugetelor locale

qi de stat;
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- urmlregte gi asigurd aplicarea prevederilor legale la incredinlarea spre

proiectare g-i executare a lucrSrilor publice pe teritoriul raionului, controleazd

respectarea prevederilor actelor normative in exploatarea sistemelor de gospoddrie

comunald qi a fondului locativ;

- promov eazd politica tehnicd qi strategia statului in domeniile intrelinerii qi

dezvottarii sisternelor de alimentare cu ap6, de canalizate qi epurare a apei, de

termoficare, drumurilor gi altor obiective de menire comunald;

- acordd ajutor practic intreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi in

construclii 91 gospod6ria locativ-comunalE, utilizarea ralionalE a surselor

energetice;

- lcordd ajutor intru preg6tirea obiectivelor qi sistemelor de menire locativ-

comunald pentru funclionarea lor stabil6, inclusiv in perioada toamn6-iarn[;

- asigui6 elaborarea gi reali zarea mdsurilor ce lin de conservarea resurselor

termoenirgetice, utilizarea resurselor netradilionale qi renovabile, sistemelor de

eviden!6 gi reglare automatd a consumului de energie;

- ..i.gi"a din baza de materii prime qi forla de muncd loca16, contribuie la

crearea intreprinderilor mici pentru fabricarea materialelor de construclii solicitate

pe piafd;^ ^- 
iniliazd Si participa, in condiliile legii la procesul asocierii cu alte autoritdli

ale administraliel publice locale pentru realizarea unor lucrdri gi servicii de interes

public, colaborind d. ur.*enea, cu agenlii economici din lard qi din strdindtate in

scopul unor acliuni sau lucr[ri de interes comun;

- particip[ la luarea deciziilor privind darea

inchiriere unitdlilor economice qi instituliilor

domeniului public din sfera activitdlii Direcliei;

in administrare, concesiune sau

publice a bunurilor ce aParlin

privind crearea.

din subordinea
- iniliazd gi prezintd Consiliului raional propuneri

rcorganizarea sau lichidarea intreprinderilor qi organizaliilor

Consiliului, care funclione azdin sfera activitfllii Direcliei;

- colaboreazd ctt celelalte direclii qi seclii din cadrul Consiliului

aducerea la indeplinire a oricdror altor atribulii ce-i revin din legi,

acte normative gi dispozilii generale ce lin de competenla ei;

- colaboreazd ci polilia rutierd republicand, raionald, la amenajarea relelei

rutiere qi intocmirea sistemului de semnalizare;

- colaboreazd cu Ministerul Ecologiei; Ministerul Construcliilor qi Dezvoltdrii

Teritoriului qi alte organe centrale interesate privind politica in domeniul de

activitate a Direcfiei, inclusiv cadrul legislativ 9i informativ;

- acordd .onriliilor locale gi aparatelor primiriilor, precum qi serviciilor publice

ale satelor (comunelor) gi oraqului sprijin gi asistenld tehnicS, la cererea acestora, in

domeniile sale da activitate;

- examin eazd petiliile qi reclamaliile in problemele ce lin de activitatea

Direcliei;

creazdgi intreline banca cu date privind:

construcfii, care funclione azd pe teritoriul raionului;
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- construclia nou6, - reconstrucfie, - modernizare, - reparafie);

III. DREPTURILE DIRECTIEI

Direc{ia este in drePt:

- s6 controleze pe teiitoriul raionului respectarea legislaliei in vigoare in

domeniile construcliilor, gospodlriei comunale qi de locuinle, drumurilor calitatea

proiectelor de consi*cd.l lutr5rilor de construcfii-montaj executate de organizalii

ii irt .prinderi, indifeient de domeniul de activitate gi tipurile de proprietate,

corespunderea materialelor, articolelor gi elementelor de construclie cu standardele

qi normativele in vigoare;

- s6 participe gi sA organlzeze licitalii (tendere) privind proiectarea 9i executarea

investiliilor pentru obiectivele finanlate de la bugetele locale qi de stat, sd !in6

evidenla tuturor licitaliilor desflgurate in raion;

- s6 solicite gi s6 oblin[ informa]ii, in limitele competen]ei sale, de la consiliile

locale (sdtegti, .o*,rrui", or6genes"), irtt"ptinderile 9i organizaliile din subordinea

Consiliului raional;

- sd inainteze propuneri Consiliului raional privind crearea, reorganizarea sau

lichidarea intreprinderilor qi organizaliilor din subordinea Consiliului raional, care

funclione azd in sfera de activit ate a Direcliei.

IV. DISPOZITII FINALE

1) Direclia este condusd de cdtre gef, numit in funclie de cdtre Consiliul raional la

propunerea pregedintelui raionului, in baza de'concurs;

); brg*igrama gi numdrul de personal ale Direcliei se aprobi-de citre Consiliul

,uiorruI, re-egind din volumul lucrdrilor, luind drept bazd statele-tip aprobate de

Guvern;

3) personalul Direcliei poartd rdspundere juridici pentru faptele sivirqite in timpul

exercitdrii atribuliilor ce le revin, in condiliile legii;

4) Regulamentui de funclionare al Direcliei de aprob[ de cdtre Consiliul raional;

5) Regulamentul Direcliei se

aprobate de geful acesteia.

cu figele posturilor din Direcfie,

Secretarul Consiliului raion Vasile Spinu
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