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l.Dispozitrii generale

l. t{egulantenlul cu ltrivire la orgarrizarea gi fiurcliorrarea Secliei Adnrinistralie Publica

(in continuale Regularnerrt) stabilegte lirnclrile. atribu(iile gi drepturile prrncipale ale

Secliei Adrninistralie I']ublro[ (in corrtinuare Sectie)

2. Sec{ia este o subdiviziune din conlponenta Aparatului Pregeclintelui raionului

Cirniqlia (in continuare Apalat) qi este subordonati pregedintelui raionului.

3. in activitatea sa" Seclia se cllluzegte de Corrstitulia Republicii Moldova. legile

Republicii Moldova. decretele Pregeclintelui Republicii Moldova. hotarilile

Parlarnerrtului gi Guvelnului Republicii Moldova" deciziile Corrsiliulr-ri taional Cirniqlia

(in continuare (lonsiliu). dispoziliile Pregedintelui raionului (iirniglia. de alte acte

nclrnrative precunl gi de prezentul Regulamettt.

4. in solulionarea chestiunilor ce tin de cornpeten{a sa, Sec(ia conlucreazi

(colaboreaz[) cu subdiviziunile din contponenfa Aparatului. cu subdiviziunile 9i

instituliile publice dirr subordinea Corrsiliului, cu organele adrninistraliei publice locale

de nivelul l" cu serviciile desconcentrate. cu intreprinderile ntunicipale fondate de Corrsiliu

Ei alte organizatii arnplasate in telitoriul raionului Cimiglia. cu Agerrtia Propriet[{ii Publice.

cu Centrul Sen,iciului Civil. cu Centrul Republican dc lrtstrtrire la Protectia C'ivil[.

I I. Orgattizareo uctivitri{ii sec{iei

5. Secqia se constitr"rie conforrn organigramei aprobate prin decizia Consiliului gi este

suttordonatd pre;edintelui raionului. Contponettfa nutnerich a Secfiei, clenuntit'ea functiilor

publice se stabilesc confonn Clasifrcatolului urtic al firncliilor publice.

6. Specialigtii Secliei sunt funcfionari publici avAnd cL'epturi" obligaliuni 9i

garantii sociale stabilite de l-egea cu privire

funclionarului public nr. 158/2008.

7. Sarcinile de lucru qi drepturile furrc{ionarilor

fiqa postului.

8. Fir;a postului Eefului Secliei se elaboreaza

funclionanlor publici din cadrtrl Seclici dc aeftrl Secliei.

qr se aprobI de catre prcqcdirltcle raionulrrl.

la funcfia publica gi statutul

publici din Secfie sunt reflectate in

de secretarul Consiliultri. iar a

confortn prezetttul ui llegul artrcnt.

9. Func[ionarir din Seclie. itt erectttarea atribuliilor'

Secliei. iar itt lipsa acestuia sec:retarului Consiliului.

sale. se subot'clotteazl gefirlui



I I I. F-urtc(iile secliei

10. Asista sectetarul Consiliului in erercitalea atribufiilor acestuia stabilrte prin Iege.

ll. Asiguri pregatirea tehnico-organizatorica gi clesfhgurarea Eeclinfelor de Iucru ale

pregedintelui raionulrri gi qedin{elor Consiliului. ayizeazd proiectele cle decizii ale

Consiliului 9i de dispozilii ale pre;eclintelui raionului.

12. irrtocnrepte procesele-vertrale ale gedinlelor cle lucru ale pregeclintelui raionului gi

gedirr{elor Corrsi li ul ui. r'edactea z.A deciziile adoptate de Consi I i u.

l3 Electueazd mdsurile telrnico-organizatorice in veclerea preg[tirii alegerilor'(locale,
parlanrentare, prezidenfale), sondajelor', senrinarelor, conferinqelor, conslbtuirilor pe

cliverse problerne din sfera de competen([ a organelor administraliei publice raionale.

I4. Asigurl realizarea sarcinilor ce-i revin Aparaturlui in problernele ce tin de

conlpetenta Sectici.

15. Colaboleaza cu subdiviziunile subordonate Corrsilrului. serviciile descorrcentrate.

autontalile adrnirristraliei publice locale de nivelul l. alte organizalii, institr"rlii din teritoriu
in sol ulionalea problenrelor conluile.

16. Organizeazir, desfhgoara si asigurl consultarea public[ a proiectelor de decizir ale

Consiliului gi de dispozilii rtonnative ale pregedintelui raionului prin publicarea lor per

pagina web oficiald a Consiliului Ei in locuri publice. in tennenele stabilite de legislalre.

Colecteaz[. exarnineazh, sisternattzeazd., selecteazl gi prezint[ secretarului Consiliului

sirtteza propunelilor inaintate in cadrul consultalrlor publice.

l7 Aduce la curro;tin[a publici decrzrile adoptate dc' Consiliu gi dispoziliile enrise de

preqedintele raiorrului plin publicalea lor pe pagina web oficialf, a Consiliului qi/sau le

corn trni c[ persoanel or vrzate.

18. Asigur'I realizarea unei conexiuni eficiente infi'e autoritatile publice locale de nivel
raional gi de nivelul I in clonreniul proruovirii. nronitortzdrii gi evaludrii procesului cle

irnplenrentare a politicii din domeniul adnrinistratiei publice locale. Coordonarea activitatii
in vederea irnplernerttarii noilor fbnne de activitate a adrninistla[iei publice raionale.

l9 Acord[ asistenta rnetodici pe donreniul sau de cornpetent[ Si tehnici de specialitate

subcliviziurrilor din Apalat gi subdiviziunilor din subolclirrea Corrsiliului.
20 Asigurd asistenla in reflectarea tlansparentd a activititii Consiliului, Aparatului,

instituliilor publice qi subdivizi unilor din subordinea Consiliului.
21. Publica in Registrul de stat al actelor locale dispoziliile emise de cltre pregedintele

raionului, deciziile acloptate cle ('onsiliu gi procescrle-verbale ale qeclinlelor Consiliului cu

rnaterialele aferente in ternrenele stabilite de legislalie.

22. Colaboreaza cu subdiviziunile sirnilare din cadrul altor autolitali publice din {ara qi

de peste hotarele ei.

23. Coordoneazl gi monitolizeazdprocesul de privatizare a fondr.rlui raional de locuinle.

24. Planificf,. organizeaz[ Ei desfhqoarl gedinlele Cornisiei de privatizare a fondului de

locuinfe.

25. Contribuie la organizarea lucrului grupului de dirilare a Comisiei Situalii
Exceptiorrale a Raionului Crnri;lia.

26. ,Asigur'6 lucrul Comisiei raionale de incorporare irr serviciul civil (de alterlativ[).
27. Asiguta controlul asupla indeplinuii nrlsurilor ;i respectdrii cerinlelol lel'eritoare la

serviciul civil (de altemativ[).

I V. Atribttliile secliei



28. Particrpa la elaborarea nrisurilor necesarq pentru realizarea prograrnelor cle

activitate curettti gi de perspectiva ale Consiliului gi ale i\palatului.
29. r\si-uur6. sub aspect orgarrizaloric gi logrstic" oorrdrliile necesare pentru desfiEurarea

geclinlelor de lucru ale preqedirrtelui raionului. gedinlelor Consilruluri gi. clupa caz. a

gedinlelor conrisiilor consultative da specialitate ale Clorrsilului (elaboreazi orclinea de zi

gi scenariul qeclingelor. anun{I consilierii qi persoanele interesate privitor la qeclinle.

rnultiplica ;i distribuie materialele alererrte qedinlelor). organi'zea'zd;i clesfEqoar[ nrasurile

de protocol" line lucr'[r'ile cle secretalial" intreprincle ac{iurrile necesare pentrtr prote.ialea

secretului cle stat.

30. Asigur'6 r'espectarea de c[tle subdivizrunile din subordirtea Cortsiliului a cerirtlelor'

previzute cle cadrul norrnativ in vigoare privincl elaborarea, avizarea, definitivarea. gi

prezentarea proiectelor cle decizir. dispozilii ale pregedintelui raionului. a altor acte cale

turmeazh a fi semnate cle preqeclintele raionului. inclusiv a procecltu'ilor de consultare publica

a opiniei in procesul decizional.

31. Monitottz-eat.d exeeutarea ;i plezinta secretarului Consiliului rapoarte privind

erecularea cleciziilor adoptate de ('orrsiliu gi a dispoziliilor preqedintelui raionului.

32. L:laboreazd st'rr,r parlicip[ la elaborarea ptoiectelor de decizii ale Corrsiliului gi a

dispozifi ilor pregeclintelui raronului reiegind din frurcfiile Secliei.

33. VerificI ca proiectele de decrzii ale Consilrului sa fie redactate in confornritate cu

norrnele cle tehnicl legislative. si fie contbrnr legislaliei gi le avizeazS.

34 Asigura exarninarea prealabilS de citre consilieli. persoane cointeresate a

ploiectelol de decizii si a rnaterialelor aferente prezenale pentru gedirrlele Consiliului.

.15. Acord[ aiutor rnetoclic r;i ptactic conrisiilot consultative de specialitate ale

Consiliului in organtzatea lucr[r'rlor de secretariat. la plegititea gi desl]gurarea gedin{elor.

Contribuie la conlucrarea conrisiilol consultative de specialitate cu direcliile qi secliile

C'onsiliului gi subdiviziunile Aparatului.

36. Analrzeazd observafiile. sesiz[rile Ei propunerile consilierilor. exerciti controlul

executf,rii rndsurilor pentlu irrdeplinirea lor.

37. Exanrineazi petitiile persoanelor fizice gijuridice adlesate preqedirrtelui raionului.

Consiliului gi. dup[ caz-. le expediazil autolitalilot conrpetente pentru lualea rndsurilor ce

se imputr. electueazl analiza;i sinteza peti{iilor inairrtate pentru solu(iortarea problernelor'

aboldate. precunl qi organizeaza auclien{a ceta{enilor la conclucerea raionului.

38. Asiguri plasarea pe pagina web of icialI a C]onsiliului. publicarea in Registrul de stat

al actelor locale. in nrass-nredra, in conclifiile legii, a cleciziilor Consiliului qi a dispoziqiilor'

pregedirrtel ui raionul ui.

39. Asigur6 transparerrta activitafii adrninistrafiei laionului, a entitililor din subordinea

Consilrului prin publicarea pe pagina rveb oflciala si pe pagina din retele cle socializare a

planurilor de activitate. a irrforrnatiei privind activitilrle. evenirtrerttele" rnlsunle organizatc

gi desf}gurate. rezultatele oblinute de acestea.

40. Studiazi forrnele gi metodele avansate cle activitate a organelor adrninistraliei

publice locale din fard gi de peste hotare.

41. Corrtribuie la tlansparen[a activitalii Consiliului. Apat'atului prirt intermediul

rnijloacelor de inlorrnare in tnasd.

42. Colecteazd propunelrle ;i intocrnegte progratnul sdptdrnAnal cle lucru al

subdiviziunilor Aparatului. al subcliviziunilor din suborclinea Consrliului ;i il prezintI

pregeclintelui raronului spre aprottare.

43. Organrzetrzd instruilea fiurc{ionarilor publici pe chestiunile din cornpetenta sa.

acorcld ajutor metodic gi practic in acest donteniu.

44. Specialiqtii Secfiei exercit[ gi alte sarcini stabilite de conducitolul subdiviziunii

structurale sau cle conducitonrl ieralhic superior.



45. Pentru func{ia de ;ef cle Secfie se includ gi sarcini aferente managelnentului

performart{elor gi riscurilor, deleglrii inrputerlicirilor, descrierii proceselor opera(ionale de

bazd. plecunr gi inrplenrentlrii qi/sau revizuirii activita(ilor de nronitorizale in propriile

donrenii de resporrsabilitate.

46. Examinal'ea qi verificarea irr prealabil a celerilor ;i docunrentelor afelente,

coordonarea qi executarea procesului privatiz[rii fondului de locuinle.

47. Contribuirea la elaborarea qi inrplemerrtarea nrlsurilor referitoare la protecfia civila.

48. Luare la eviden([ a persoanelor care solicita incorpotarea in selviciul civil (de

alternativd). asigr"u'area trecerir controlului rnedical al acestola irr cadrul Cotnisiei raionale

de incorporare in serviciul civil.

49. Asigurarea controlului indeplinirii misurilor qi respectlrii cerin(elor referitoare la

serviciul civil.

li. Criteriile de evoluure a culitr'ttii octivitdtii Sectiei

Volumul activitatilor, nrlsurilor organizate gi desfEEurate:

Cal i tatea acti vit[ti lor. nrisuri I or clesfhgurate :

Disciplina de nrunci:
Irnplicarea. plofesionalisrnul gi lesponsabilitatea.

VI. Dreptttile Secliei

50. Sec{ia are dreptul si verifice, la solicitarea preEedintelui raionului, secretarului

Consiliului sau C'onsiliului. erecutarea de cltre direc(iile ;i sec{iile. dirt subordinea

Consrliului gi subdiviziunilor din Aparat. realizarea activitatilor ;i rndsurilor planificate

gi sd prezinte inforrna{ia respectivf, solicitantului.

51. Sectia are dreptul s[ solicite gi s[ primeasc[ de la gefii direcliilor 9i sec(iilor, din

subordinea Consiliului gi subdiviziunilor din Aparat, materiale inforrnative necesare,

dar gi inforrnalii privitor la lealizarea de cdh'e aceqtia a activrt[1ilor gi rndsurilor planificate.

52. Func{ionarii Secliei au dreptul sa asiste Ia gedin{ele Consiliului gr a contisiilor'

consultative de specialitate ale Consiliulr"ri.

53. Seclia are dreptul. intru executarea atribufiilor ce-i revin" sh solicite ;i sd

primeascI de la serviciile descentralizate gi disconcentlate drn t'aion, de la institulii
publice, de la autoritAfile publice de nivelul l, informalii privind activitatea acestora.

54. Funfcionarii din Seclie au dreptul sI participe la cursuri de instr-uire, conferinfe,

seminare. mese - rotunde cu tematica relevantl domeniului.

l'l I. Dispozilii Jinole

55. Regulamenftrl cu privire la organizarea gi func(ionarea Secliei se aprobd gi se

modificl de c[tre Consiliu.

56. Reorganizarea sau lichidarea Secliei {ine de cornpeten(a Consiliului.

57. $eful Secliei este numit gi demis din funclie de cdtre pregedintele raionului cu

respectarea legislafiei in vigoare.

ffii,
Secretarul Gheorghe Netedu


