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In activitatea sa Secţia Administraţie Publică (Secţia) se călăuzeşte de Constituţia 

Republicii Moldova, Legile Republici? Moldova, decretele Preşedintelui Republicii 
Moldova, hotărârile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului 
raional Cimişlia (Consiliu) şi dispoziţiile preşedintelui raionului, alte acte normative 
precum şi de Regulamentul Secţiei Administraţie Publică.

întru soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa. Secţia a conlucrat pe parcursul 
anului cu subdiviziunile din componenţa aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunile 
şi instituţiile publice din subordinea Consiliului, cu organele administraţiei publice locale 
de nivelul 1. cu serviciile desconcentrate, întreprinderile municipale fondate de Consiliu şi 
alte organizaţii amplasate în teritoriul raionului Cimişlia.

Reeşind din faptul că, începînd cu luna septembrie. Secţia a activat numai cu doi 
funcţionari, toate sarcinile de bază ale Secţiei au fost îndeplinite conform prevederilor 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secţiei cât şi a măsurilor planificate pentru 
anul 2020.

Pe parcursul anului specialiştii Secţiei au asigurat, sub aspect organizatoric şi logistic, 
condiţiile necesare pentru desfăşurarea eu succes a 7 şedinţe a Consiliului raional 
Cimişlia: 4 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare, a fost asigurată examinarea 
prealabilă de către consilieri a proiectelor de decizii şi a materialelor aferente acestora, 
elaborarea otdinei de zi, dispoziţiei preşedintelui raionului cu privire la convocarea 
consiliului raional în şedinţă, a scenariului şedinţelor, anunţarea consilierilor şi persoanelor 
interesate privitor la convocarea şedinţelor, multiplicarea şi completarea seturilor de 
documente pe suport de hîrtie pentru consilieri şi distribuirea lor cu respectarea termenilor 
stabiliţi de legislaţia în vigoare.

Pe prarcursul anului 2020 Secţia a fost antrenată în procesul decizional al consiliului 
raional, a coordonat procesul de elaborare a proiectelor de decizii ale consiliului raional din 
punct de vedere al respectării normelor de tehnică legislative. A fost acordată asistenţă 
metodică pe domeniul de competenţă iniţiatorilor de proiecte privind elaborarea, avizarea, 
definitivarea proiectelor de decizii. Monitorizată circulaţia proiectelor de decizii şi ţinerea 
evidenţei acestora din momentul înregistrării, avizării, până la adoptarea deciziilor.

Astfel în cadrul celor 7 şedinţe ale Consiliului, au fost examinate prealabil 95 
chestiuni şi adoptate 93 decizii (două chestiuni au fost retrase din ordinea de zi), care au 
fost orientate întru soluţionarea problemelor cu care se confruntă locuitorii raionului.

Specialiştii Secţiei, au acordat conform competenţelor, ajutor metodic şi practic 
preşedinţilor comisiilor consultative de specializare în pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor 
comisiilor, în organizarea lucrărilor de secretariat, asistate 21 şedinţe. Au contribuit la 
conlucrarea comisilor consultative cu direcţiile şi secţiile subordonate consiliului raional 
şi subdiviziunile aparatului preşedintelui, astfel contribuind la creşterea gradului de 
transparenţă în procesul decizional. Toate propunerile înaintate în cadrul şedinţelor



comisiilor au fost colectate, examinate şi elaborat rezumatul propunerilor şi prezentat 
preşedintelui raionului, secretarului consiliului şi consilierilor.

Intru asigurarea transparenţei procesului decizional al consiliului, pe pagina WEB 
wvvv>. raiojtc un t s 11 am uf pe reţelele de socializare cit şi afişarea pe panoul informativ (situat 
în spaţiul accesibil publicului la intrarea în incinta clădirii consiliului raional) a fost 
asigurat accesul la proiectele de decizii, şi materialele aferente acestora, la deciziile 
adoptate de Consiliu, diverselor anunţuri, respectînd în majoritatea cazurilor termenii de 
publicare conform legislaţiei în vigoare. Au fost publicate şi afişate următoarele acte:

• 91 proiecte de decizii;
• 93 de decizii adoptate;
• Iniţierea consultărilor publice - 7 anunţuri;
• Anunţuri referitor la audierile publice - 4;
• Cu privire la convocarea consiliului raional în şedinţe ordinare/extraordinare -7;
• Cu privire ta desfăşurarea şedinţelor Comisiilor consultative - 3;
• Note informative privind desfăşurarea şedinţelor consiliului raional - 7;
• Consultări publice privind construcţia Complexului Sportiv Regional în Cimişlia

- i ;

Pe perioada anului 2020. de către specialiştii secţiei a fost asigurată reflectarea 
transparenţei activităţii administraţiei raionului, a entităţilor din subordinea consiliului 
prin publicarea pe pagina electronică oficială şi pe pagina din reţele de socializare a 307 
articole privind activităţile, evenimentele, măsurile organizate şi desfăşurate, rezultatele 
obţinute de acestea. A fost ţinut la control. îmbunătăţirea formatului paginii web. 
compartimentele şi conţinutul cărora fiind revizuit şi modificat după necesitate.

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 672/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cu privire 
la Registrul de stat al actelor locale, pe parcursul anului 2020. au fost introduse în Registrul 
de stat al actelor locale toate dispoziţiile emise de către preşedintele raionului, deciziile 
aprobate în cadrul Consiliului şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului cu materialele 
aferente acestora.
în Registrul de stat au fost publicate:

• 367 dispoziţii emise de preşedintele raionului;
• 93 decizii adoptate;
• 7 procese-verbale cu materialele aferente;
• 9 cereri de rectificare;
• / notificare perfectată.

Pe parcursul anului 2020 la solicitarea Cancelariei de Stat şi a altor instituţii superioare, 
de către Secţia AP au fost elaborate următoarele rapoarte:

• Raportul anual privind transparenţa procesului decizional al Consiliului raional 
Cimişlia (a. 2019);

• Raportul privind implimentarea planului local anticorupţie al Consiliului raional 
Cimişlia pentru anii 2013-2020 (a. 2019);

• Raportul semestrial privind implimentarea planului local anticorupţie al 
Consiliului raional Cimişlia pentru anii 2013-2020 (I semestru a. 2020);



Raportul cu privire ia realizarea Planului de acţiuni al Consiliului raional 
Cimişlia în domeniul drepturilor omului pentru anul 2019;

în vederea bunei funcţionări, executării la nivel a obiectivelor propuse şi respectării 
legislaţiei în vigoare, au fost colectate şi sistematizate propunerile privind obiectivele şi 
acţiunile subdiviziunilor structurale pentru elaborarea Programului anual de activitate al 
Consiliului raional şi subdiviziunilor din subordine pentru anul 2020. Acest program 
prevede repartizarea sarcinilor în raport cu competenţele şi atribuţiile de serviciu, fiind 
indicate termene de realizare şi responsabili de executare/monitorizare.

In perioada de referenţă au fost elaborate 35 dispoziţii şi 84 tipuri de scrisori oficiale 
în domeniul de competenţă ale Secţiei, exercitate şi alte sarcini stabilite de conducătorul 
ierarhic superior.

De către specialistul superior (relaţii cu publicul), a fost organizată audienţa cetăţenilor 
dfe către conducerea raionului, au fost examinate petiţiile persoanelor fizice şi juridice 
adresate preşedintelui raionului, Consiliului şi, după caz, le-a expediat autorităţilor 
competente pentru luarea măsurilor ce se impun, a efectuat analiza rezultatelor examinării 
petiţiilor, supravegheată examinarea şi soluţionarea calitativă a acestora permanent 
contribuind la elaborarea măsurilor de ameliorare a stării de lucru în acest domeniu. Au 
fost elaborate două Rapoarte semestriale privind examinarea petiţiilor, organizarea 
audienţei cetăţenilor, primirea şi examinarea cererilor parvenite în adresa Consiliului 
raional Cimişlia. în adresa Consiliului pe parcursul anului 2020 au parvenit 122 petiţii. 
Problemele abordate de cetăţeni au fost examinate de către preşedintele raionului, cât şi de 
şefii secţiilor, direcţiilor la indicaţiile dlui. Au fost înştiinţaţi de soluţionarea chestiunilor 
abordate 102 petiţionari, cu respectarea termenelor conform Codului Administrativ.

A fost asigurată pe parcursul anului buna desfăşurare a şedinţelor de lucru ale 
preşedintelui raionului;

• întocmite şi expediate stenogramele şedinţelor operative;
• Colectate propunerile şi întocmite programele săptămînale de lucru al 

subdiviziunilor aparatului preşedintelui şi subdiviziunilor din subordinea 
Consiliului şi publicate pe pagina web;

• Elaborate 15 procese-verbale ale şedinţelor operative.

Reieşind din activităţile planificate de către aparatul preşedintelui, subdiviziunile 
consiliului raional şi alţi solicitanţi, Secţia a organizat şi a asistat din punct de vedere 
tehnico-organizatoric 7 şedinţe de lucru organizate pentru diferite categorii de 
beneficiari. A fost asigurată buna desfăşurare a vizitelor reprezentanţilor organelor 
ierarhic superioare în teritoriu. întocmită agenda vizitelor de lucru a domnului Ion 
Chicii, Prim-minisru al Guvernului RM, şi a vizitei de lucru a domnului Igor Dodon, 
Preşedintele Republicii Moldova. Organizată audienţa persoanelor cu dl Prim-ministru.

în procesul de implimentare şi realizare a acţiunilor trasate în Planul de activitate a 
Secţiei pentru anul 2020 au fost întîmpinate următoarele dificultăţi;



Nu întotdeauna există o conlucrare eficientă între funcţionarii secţiei în 
asumarea responsabilităţilor pentru soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa 
Secţiei.

Este necesar de o conlucrare mai eficientă cu subdiviziunile din subordinea 
consiliului raional şi a celor din subordinea aparatului preşedintelui în asigurarea 
respectării cerinţelor prevăzute de cadru! normativ în vigoare privind elaborarea, 
avizarea, definitivarea şi prezentarea la timp a proiectelor de decizii, dispoziţii şi a 
altor acte care urmează a fi semnate de preşedintele raionului.

Pentru asigurarea transparenţei activităţii entităţilor din subordinea consiliului 
raional, este necesar ca subdiviziunile din subordinea consiliului raional şi 
subdiviziunile aparatului preşedintelui să prezinte mai frecvent informaţie succintă 
privind activităţile, evenimentele, măsurile organizate de către fiecare, pentru 
plasarea pe pagina web oficială.
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