
                                                            
 
 

                                                     REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

                                                                      PROIECT    
D E C I Z I E  Nr. ___ /___ 

din ___ __________  2020        

 

privind aprobarea Regulamentului cu privire 

la organizarea și funcționarea Serviciului Contabilitate 

 

        În conformitate cu:  

- art. 4 alin. (3) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 43 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;  

- Legea contabilității nr. 113/2007; 

- Decizia consiliului raional Cimișlia nr.05/06 din 25.09.2020 privind organigrama și a 

efectivului-limită ale Aparatului președintelui raionului Cimișlia și a subdiviziunilor din 

subordinea Consiliului raional Cimișlia. 

 

        Ținând cont de instituirea Serviciului Contabilitate în aparatul președintelui raionului, 

Consiliul raional Cimişlia 

DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului 

Contabilitate, conform anexei.  

2. Se pune în sarcina șefului Serviciului Contabilitate organizarea activității în  

conformitate cu Regulamentul aprobat, actele legislative și normative în vigoare.  

3. Se aduce la cunoștința funcționarilor Serviciului Contabilitate, sub semnătură, 

Regulamentul aprobat.   

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, președintele 

raionului. 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare în Registrul de stat al actelor 

locale și pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

             Președintele ședinței                                                  ________________    

 

               Contrasemnează:                                                             

             Secretarul consliului                                                   Gheorghe Netedu 

 

Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                                  Mihail Olărescu 

http://www.raioncimislia.md/


Avizat de: 

Secretarul consiliului                                                                                                   Gheorghe Netedu 

Șef, Direcția Finanțe                                                                                                    Olga Gorban 

Contabil-șef, aparatul președintelui                                                                             Tatiana Bulat 

Șef interimar, SAP                                                                                                       Tamara Ciubotaru 

Proiect elaborat de:                                                                                    

Specialist principal, aparatul președintelui                                                                  Mariana Vasluian 

                                                                                   

                                                                                             Anexă 

                                                                                       la decizia nr. ______ din ___ _________ 2020 

 

REGULAMENTUL  

cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Contabilitate 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Serviciul Contabilitate (în continuare Serviciu) este o subdiviziune din cadrul 

Aparatului Președintelui raionului Cimișlia, care este instituit prin decizia consiliului 

raional în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare. 

2. Serviciul activează fără personalitate juridică și se află în subordinea președintelui  

raionului. 

3. Serviciul își desfășoară activitatea în baza Regulamentului cu privire la organizarea 

și funcționarea  Serviciului Contabilitate (în continuare Regulament) aprobat prin decizia 

consiliului raional.  

4. Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic, cerințele unice și  mecanismul de 

reglementare a contabilității și raportării financiare, misiunea, funcțiile de bază, 

principalele atribuții, drepturile, responsabilitățile și organizarea activității Serviciului.  

5. Serviciul își desfășoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale 

consiliului raional și serviciile descentralizate. 

6. Serviciul se călăuzește în activitatea sa de Constituția Republicii Moldova, legile 

Republicii Moldova, în special Legea contabilității nr. 113/2007, decretele Președintelui 

Republicii Moldova, de hotărârile și ordonanțele Guvernului Republicii Moldova, de 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, deciziile consiliului raional, 

dispozițiile președintelui raionului, precum și de prezentul Regulament.    

7. Structura şi statele de personal ale Serviciului se aprobă de Consiliul raional 

Cimișlia. 

8. Serviciul este condus de contabilul-şef, care este subordonat nemijlocit 

președintelui raionului. 

 

II. MISIUNEA, ATRIBUȚIILE, FUNCŢIILE DE BAZĂ, DREPTURILE ȘI 

RESPONSABILITĂȚILE SERVICIULUI 

 

                                         Misiunea Serviciului 

9. Serviciul are misiunea de a asigura evidența contabilă a patrimoniului în 

conformitate cu prevederile actelor legislative-normative în vigoare, respectarea disciplinei 

financiare, legalitatea gestionării patrimoniului cît și legalitatea deciziilor consiliului 

raional și dispozițiilor președintelui raionului care vizează patrimoniul, inclusiv prin 

colaborarea cu subdiviziunile și instituțiile subordonate consiliului raional, antrenate în 



procesul de elaborare a proiectelor deciziilor consiliului raional și/sau dispozițiilor 

președintelui raionului. 

Funcţiile de bază ale serviciului 

     10.  Execută prevederile Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, Instrucţiunii 

Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 93 din 19.07.2003 “Cu privire la 

evidenţa contabilă în instituţiile publice”, deciziile Consiliului raional referitor la 

organizarea evidenţei contabile.  

     11.  Efectuează evidenţa şi controlul mijloacelor băneşti conform Devizului de 

cheltuieli. 

     12.  Organizează evidenţă contabilă la nivelul autorităţii publice  în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare pe următoarele acţiuni:  

  

   - contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, astfel încât 

să răspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe; 

   - contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar - contabilitatea sintetică se 

ţine valoric cu ajutorul conturilor sintetice;  

- contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar se ţine cantitativ şi 

valoric; 

-  contabilitatea mijloacelor băneşti; 

- contabilitatea decontărilor; 

-  contabilitatea cheltuielilor - se organizează pe clasificaţia bugetară (capitole, articole 

aliniate). 

     13.  Asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor 

documentelor financiar-contabile prezentate pentru aprobare președintelui raionului. 

     14.  Organizează ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an, inventarierea 

bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin raionului. Confruntă datele din evidenţa 

contabilă scriptică, cu rezultatul inventarierii faptice şi înregistrează rezultatele 

inventarierii. 

     15.  Serviciul efectuează:  

   - Prelucrarea informaţiei contabile în conformitate cu actele primare; 

   - Întocmirea declaraţiei pe impozite; 

   - Întocmirea dărilor de seamă contabile şi statistice (trimestrial, anual); 

   - Calcularea salariului şi sumei pentru transfer în fondul social; 

   - Duce evidenţa operativă şi contabilă privind acumularea mijloacelor bănești;  

   - Examinează demersurile organizaţiilor şi petiţiile cetăţenilor ce ţin de competenţa 

Serviciului şi înaintează propuneri de soluţionare a problemelor abordate conducerii 

președintelui raionului; efectuează în limitele competenţei sale perfectarea proiectelor 

dispoziţiilor președintelui, deciziilor Consiliului raional Cimișlia. 

 

III. DREPTURILE SERVICIULUI  CONTABILITATE 

Serviciul are dreptul: 

− să  îi fie asigurate condiții corespunzătoare de muncă (încăpere, rechizite de birou, 

acces la calculator, literatură, transport, etc); 

− să controleze respectarea disciplinei financiare, legalitatea utilizării mijloacelor 

băneşti, integritatea bunurilor materiale în subdiviziunile fără personalitate juridică 

subordinate Consiliului raional Cimișlia. 

− să controleze încasarea deplină a mijloacelor băneşti de la darea în locațiune a 

bunurilor publice, prestarea serviciilor şi altor încasări.  

− să controleze folosirea mijloacelor băneşti în limitele aprobate în devizul de 

cheltuieli a Consiliului raional.  

− să solicite și să primească de la subdiviziunile subordonate Consiliului raional 

Cimișlia, în modul stabilit de legislație, informații și alte documente, necesare pentru 

exercitarea atribuțiilor sale; 



− să participe la activitatea grupurilor de lucru/comisiilor care vizează domeniul de 

competență a Serviciului; 

− să formuleze propuneri și recomandări întru executarea și aplicarea corectă a 

prevederilor actelor legislative-normative în vigoare, inclusiv să dea avize negative 

proiectelor de decizii ale consiliului raional sau de dispoziții ale președintelui raionului; 

− să înainteze președintelui raionului ropuneri privind îmbunătăţirea evidenţei 

contabile și/sau privind aplicarea sancţiunilor administrative şi măsuri de ameliorare a 

situaţiei în cazul când au fost depistate încălcări ale disciplinei financiare. 

− să înainteze președintelui raionului note informative referitoare la încălcările 

legislației în vigoare depistate, cu propuneri de remediere; 

− să participe la seminare și cursuri pentru ridicarea calificării și a nivelului 

profesional; 

− să returneze proiectele de decizii ale consiliului raional sau de dispoziții ale 

președintelui raionului persoanelor care le-au elaborat și să solicite corectarea, redactarea 

sau reîntocmirea acestora; 

− să exercite alte drepturi prevăzute de legislația Republicii Moldova. 

 

IV. EFECTIVUL-LIMITĂ ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 

SERVICIULUI 

 

Efectivul-limită al Serviciului 

     16.  Efectivul-limită și statul de personal al Serviciului se aprobă prin decizia consiliului 

raional.  

Serviciul, conform efectivului-limită, este constituit din 2 persoane: 

− Șef serviciu- funcție publică de conducere ,,fpc”; 

− Specialist principal- funcție publică de execuție ,,fpe”; 

 

Organizarea activității Servciului 

17. Conducerea Serviciului este asigurată de șeful serviciului, contabilul-șef, care este 

desemnat în funcție, în bază de concurs  organizat în conformitate cu legislația în vigoare, 

și eliberat din funcție prin dispoziția președintelui raionului. 

18. Șeful Serviciului trebuie să aibă studii superioare   în domeniul financiar-contbil și 

să corespundă cerințelor, stabilite în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 

19.  În absența șefului Serviciului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către specialistul 

principal. 

 20. Răspunderea pentru organizarea și asigurarea îndeplinirii sarcinilor și funcțiilor 

Serviciului o poartă șeful Serviciului. 

 

V. DISPOZIȚII FINALE 

 

21. Instituirea, lichidarea, reorganizarea Serviciului, aprobarea Regulamentului cu 

privire la organizarea și funcționarea Serviciului Contabilitate și modificarea acestuia se 

face de consiliul raional prin decizia sa.  

 

Secretarul consliului                                                                      Gheorghe Netedu 

 


