
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlE Nr. 06/13

din 10 decembrie 2020

privind aprobarea Regulamentului cu privire

la organizarea qi func(ionarea Serviciului Contabilitate

in conformitate cu:

- art. 4 alin. (3) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativS;

- art.43 alin.(1) din Legea nr.43612006 privind administralia publici local6;

- Legea contabilitifii nr. 11312007;

- Decizia consiliului raional Cimiqlia nr.05/06 din 25.09.2020 privind organigrama qi

aefectivul-limitd ale Aparatului preqedintelui raionului Cimislia si a subdiviziunilor din

subordinea Consiliului raional Cimiqlia.

Jindnd cont de instituirea Serviciului Contabilitate in aparatul preEedintelui raionului,

Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

l. Se aprobd Regulamentul cu privire la organizarea qi funcfionarea Serviciului
Contabilitate, conform anexei.

2. Se pune in sarcina qefului Serviciului Contabilitate organizarea activitAfii secfiei in
conformitate cu Regulamentul aprobat, actele legislative qi normative in vigoare.

3. Se aduce la cunoqtinfa funcfionarilor Serviciului Contabilitate, sub semnlturI,
Regulamentul aprobat.

4, Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Ol6rescu, preqedintele

raionului.

5. Prezenta decizie se aduce la cunoqtinfd prin publicare in Registrul de stat al actelor

locale gi pe pagina oficiald a Consiliului raional Cimiqlia www.raioncimislia.md.

Preqedintele furcanu

Contrasemn ffi
aiiffi!*

Secretarul cons Gheorghe Netedu



Anexa

la Decizia Consiliului rational Cimiqlia

nr. 06/13 din 10.12.2020

REGULAMENTUL
cu privire Ia organizarea qi func(ionarea Serviciului Contabilitate

I. DISPOZITII GENERALB

l. Serviciul Contabilitate (in continuare Serviciu) este o subdiviziune din cadrul
Aparatului Preqedintelui raionului Cimislia, care este instituit prin decizia consiliului
raional in conformitate cu actele legislative qi normative in vigoare.

2. Serviciul activeazd" fEr[ personalitate juridicd qi se afld in subordinea preqedintelui
raionului.

3. Serviciul iqi desftqoard activitatea in baza Regulamentului cu privire la organizarea
qi funcfionarea Serviciului Contabilitate (in continuare Regulament) aprobat prin decizia
consiliului raional.

4, Prezentul Regularnent stabilegte cadrul juridic, cerinfele unice qi mecanismul de

reglementare a contabilit6tii ;i raportdrii financiare, misiunea, funcliile debazd,
principalele atribufii, drepturile, responsabilit6tile qi organizarea activitdlii Serviciului.

5. Serviciul iqi desfrqoard activitatea in colaborare cu subdiviziunile structurale ale
consiliului raional qi serviciile descentralizate.

6. Serviciul se cdlduzeqte in activitatea sa de Constitulia Republicii Moldova, legile
Republicii Moldova, in special Legea contabilit5lii nr. 11312007, decretele Preqedintelui
Republicii Moldova, de hot[rdrile qi ordonanfele Guvernului Republicii Moldova, de
tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte, deciziile consiliului raional,
dispoziliile preqedintelui raionului, precum gi de prezentul Regulament.

7, Structura qi statele de personal ale Serviciului se aprobd de Consiliul raional
Cimiqlia.

8. Serviciul este condus de contabilul-gef, care este subordonat nemijlocit
pregedintelui raionului.

II. MISIUNEA, ATRIBUTIILE, FUNCTIILE DE BAZL, DREPTURILE SI
RESPONSABILITAIU,T SERVICIULUI

Misiunea Serviciului
9. Serviciul are misiunea de a asigura evidenla contabild a patrimoniului in

conformitate cu prevederile actelor legislative-normative in vigoare, respectarea disciplinei
financiare, legalitatea gestiondrii patrimoniului cit qi legalitatea deciziilor consiliului
raional qi dispozifiilor pre;edintelui raionului care vizeazd patrimoniul, inclusiv prin
colaborarea cu subdiviziunile Ei institu{iile subordonate consiliului raional, antrenate in
procesul de elaborare a proiectelor deciziilor consiliului raional ;i/sau dispozifiilor
preqedintelui raionului.

Funcliile de bazd ole serviciului
10. Executl prevederile Legii contabilit[{ii nr. I 13-XVI din 27 .04.2007 ,lnstrucfiunii

Ministerului Finan{elor al Republicii Moldova nr. 93 din 19.07.2003 "Cu privire la
eviden(a contabilti in institu[iile publice", deciziile Consiliului raional referitor la
or ganizarea eviden[ei contabile.



I 1. Efectueazd eviden(a qi controlul rnijloacelor bdnegti conform Devizului de

cheltuieli.

12. Organizeazd evidentl contabi16 la nivelul autorit[tii publice in conformitate cu

prevederile legale in vigoare pe urmdtoarele acfiuni:

- contabilitatea mijloacelor fixe qi evidenta operativd la locurile de folosire, astfel incdt

sI rdspundd cerin{elor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
- contabilitatea materialelor qi obiectelor de inventar - contabilitatea sinteticl se

fine valoric cu ajutorul conturilor sintetice;

- contabilitatea analiticl a materialelor qi obiectelor de inventar se (ine cantitativ qi

valoric;

- contabilitatea mijloacelor bdneqti;

- contabilitatea decont6rilor;

- contabilitatea cheltuielilor - se organizeazl pe clasifica{ia bugetard (capitole, articole

aliniate).

13. Asigurd respectarea legalit6liiprivind intocmirea qi valorificarea tuturor

documentelor financiar-contabile prezentate pentru aprobare preqedintelui raionului.

14. Organizeazd ori de c6te ori este nevoie, dar cel pu[in o datd pe an, inventarierea

bunurilor materiale qi valorilor bdnegti ce apa(in raionului. Confruntd datele din eviden{a

contabil6 scriptic6, cu rezultatul inventarierii faptice qi inregistreazd, rezultatele

inventarierii.

15. Serviciul efectueazi:

- Prelucrarea informa{iei contabile in conformitate cu actele primare;

- intocmirea declaraJiei pe impozite;

- intocmirea ddrilor de seam6 contabile qi statistice (trimestrial, anual);

- Calcularea salariului qi sumei pentru transfer in fondul social;

- Duce eviden{a operativd gi contabilS privind acumularea mijloacelor b[neqti;

- Examineazd demersurile organiza\iilor qi petiliile cetd[enilor ce {in de competen[a

Serviciului qi inainteaz[ propuneri de solulionare a problernelor abordate conducerii

preqedintelui raionului; efectueazdin limitele competen[ei sale perfectarea proiectelor

dispoziliilor preqedintelui, deciziilor Consiliului raional Cimislia.

III. DREPTURILE SERVICIULUI CONTABILITATE
Serviciul are dreptul:

si ii fie asigurate condilii corespunz[toare de muncf, (incdpere, rechizite de birou,

acces la calculator, literatur6, transport, etc);

sd controleze respectarea disciplinei financiare, legalitatea utilizdrii mijloacelor

bdnegti, integritatea bunurilor materiale in subdiviziunile fErd personalitate juridicd

subordinate Consiliului raional Cirniglia.

s[ controleze incasarea deplind a mijloacelor bdnegti de la darea in loca{iune a

bunurilor publice, prestarea serviciilor gi altor incas[ri.

sd controleze folosirea rnijloacelor bdnegti in limitele aprobate in devizul de

cheltuieli a Consiliului raional.

sd solicite ;i sd primeascd de la subdiviziunile subordonate Consiliului raional

Cimiqlia, in modul stabilit de legislafie, informafii qi alte documente, necesare pentru

exercitarea atribufiilor sale;

sI participe la activitatea grupurilor de lucru/comisiilor care vizeazd domeniul de

competen!5 a Serviciului;



sd formuleze propuneri qi recomanddri intru executarea qi aplicarea corectd a

prevederilor actelor legislative-normative in vigoare, inclusiv sd dea avize negative

proiectelor de decizii ale consiliului raional sau de dispozilii ale prqedintelui raionului;

sd inainteze preqedintelui raionului ropuneri privind irnbundtd[irea eviden(ei

contabile Ei/sau privind aplicarea sanc{iunilor administrative gi mlsuri de ameliorare a

situaliei in cazul c6nd au fost depistate incdlcdri ale disciplinei financiare.

sd inainteze preqedintelui raionului note inforrnative referitoare la incdlclrile
legislafiei in vigoare depistate, cu propuneri de remediere;

sd participe la seminare qi cursuri pentru ridicarea calific6rii qi a nivelului
profesional;

si returneze proiectele de decizii ale consiliului raional sau de dispozilii ale

preqedintelui raionului persoanelor care le-au elaborat qi sd solicite corectarea, redactarea

sau reintocmirea acestora;

sI exercite alte drepturi prevdzute de legislafia Republicii Moldova.

IV. EFECTIVUL-LIMITA SI ORGANIZAREA ACTIVITATTT
sBrivIcIULUI

Efectiv ul-limitd al Serviciului
16. Efectivul-limit[ ;i statul de personal al Serviciului se aprobd prin decizia consiliului

raional.

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

$ef serviciu- func{ie publicd de conducere,,fpc";

Specialist principal- funclie public6 de execulis ,,fpe"i

O rg un izare a activ itd( ii S ervc i ul ui
17. Conducerea Serviciului este asiguratd de qeful serviciului, contabilul-qef, care este

desemnat in funcfie, inbazd de concurs organizat in conformitate cu legislafia in vigoare,

qi eliberat din funcfie prin dispozifia preqedintelui raionului.

18. $eful Serviciului trebuie sa aibi studii superioare in domeniul financiar-contbil qi

sd corespundd cerinfelor, stabilite in conformitate cu legislafia Republicii Moldova.

19. In absenfa qefului Serviciului, atribufiile acestuia sint exercitate de cdtre specialistul

principal.

20. Rdspunderea pentru organizarea qi asigurarea indeplinirii sarcinilor qi funcfiilor
Serviciului o poartd qeful Serviciului.

v. DISPOZTT\ FINALE

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

privire la organizarea qi funcfionarea Serviciului Contabilitate qi modificarea acestuia se

face de consiliul raional printr-o decizie aprobat[ in acest sens.
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