
REPT]BLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DE tE-Nr/fly' proiect
drny'p 2020

privind Regulamentul cu privire la organizarea gi func{ionarea

Secfiei Administrafie Publici

in conforrnitate cu:

- afi.4 alin.(3) din Legea nr.43512006 privind descentralizarca administrativ[;
- afi.43 alin.(l) lit.a), 46 alin.(l) din Legea nr.43612006 privind administrafia

public[ locald,
- decizia Consiliului raional Cimiqlia nr.05/06 din 25 septembrie 2020 pnvincl

organigrarna qi efectivului-limit[ ale Aparatului Pregedintelui raionului Cimiglia gi

a subdiviziunilor din subordirrea Consiliului raional Cimiqlia.

in scopul asigur[rii bunei activit6ti a Secliei Aclrninistra{ie Public6. Consiliul raional

Cirniglia

DECI DE:

l. Se aprob[ Regulamerrtul cu privire la organizarea gi funcfionarea Sec(iei

Adnrinistralie Publicl (se anex eazd).

2. Se abrogl decizia Consiliului raional CimiElia nr. 04ll4 din l8 iulie 2012 cu privire

la Regularnentul de organizare ;i funcfionare a Secfiei Administra{ie Public[.

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Mihail Oldrescu.

preqedintele raionului.

4. Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la

cunoqtin[I:
- Secliei Administrafie Public[;
- prin afigare pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia 1:r*r1_r-\,ti:\lttpUjU:iiJi*,::1il.,

Preqedintele qedinfei

Contrasemnat:

Secretarul consiliului Gheorghe NETEDU



Coordonat:

Pregedintele raionului

Avizat de:

Secretar al consrhului

Proiect inifiat de:

$ef interimar, SAP

la proiectul de

cu privire la Regulamentul

Executor,

$ef interimar, Sec{ia Administrafie Publicl
Ciubotaru

Gheorghe Netedu

Tarnara Ciubotam

Notit informffiivd
decizie nr. din 2020

de organizare qi fr*(iorr.. u Secfiei Administra(ie
Publicl

Necesitatea de a inainta prezentul proiect de decizie spre examinare gi aprobare a

parvenit in utrna rnodificirilor a efevtir,ului-limite a statelor de personal ale aparatului
pregedintelui, conform Deciziei Consiliului raional Cimiglia nr.05/06 aprobat[ in data de

25 septembrie 2020 privind organigrama gi efectiwlui-limitl ale Aparatului Pregedintelui

raionului Cimiqlia qi a subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Cimiglia.
ln cadrul Sec(iei a fost instituitl func{ia de specialist principal (urist) cu func{ia de

specialist superior (cu atribulii din domeniul protectiei civile) care se transferd din Aparatul
Preqedintelui raionului CimiElia. Conform statelor de personal, sec{ia este constituita din:
geful sec{iei, specialist principal Ei doi specialiqti superiori, sarcinile debazdale clrora sunt
stipulate detaliat in figa postului respectivei func{ii.

Din cele expuse mai sus, intru asigurarea bunei func{iondri qi implementdri efective a

legislafiei in vigoare: se propune spre aprobare Regulamentul de organizare gi funclionare
a Secfiei Administrafie Public[.

*4 Tamara

Mihail Olirescu



Anexd

la Decizia Consiliului raional C'imislia

Nr. din 2020

REGULAMEIVT

cu privire la orgunilareo $ifitt clionorea

S ecliei A dministralie Publicd

I. Dispozilii ge,rerole

l. Regularnentul cu privire la organizarea gi func(ionarea Secliei Administra(ie publicl
(in continuare Regulament) stabileqte fuirc{iile, atribu{iile gi drepturile principale ale
Secqiei Administralie Publica (in continuare Secfie).

2. Secfia este o subdiviziune din componen{a Aparatului Preqedintelui raionului
Cimiglia (in continuare Aparat) gi este subordonat[ pregedintelui raionului.

3. ln activitatea sa Sec(ia se c6l[uzeqte de Constitulia Republicii Moldova, legile
Republicii Moldova, decretele Pregedintelui Republicii Moldova, hotaririle
Parlamentului gi Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional Cimiglia
(in continuare Consiliu), dispoziliile Pregedintelui raionului Cimiglia, de alte acte
normative precum gi de prezentul Regulament.

4. In solulionarea chestiunilor ce tin de competen{a S&, Seclia conlucreazf,
(colaboreaza) cu subdiviziunile din componen{a Aparatului, cu subdiviziunile gi
instituliile publice din subordinea Consiliului, cu organele administra{iei publice locaie
de nivelul I, cu gerviciile desconcenfiate, cu intreprinderile municipale fondate de Consiliu
gi alte organizatii amplasate in teritoriul raionului Cimiglia, cu Agenlia Proprietafii publice,

cu Centrul Serviciului Civil, cu Centrul Republican de Instruire la Protectia Civil[.

II. Orgunizurea activitdlii secliei.

5. Seclia se constituie conform organigramei aprobate prin decizia Consiliului Ei este
subordonatf, secretat'ului Consiliului. Componenta numerica a Sec1iei, denumirea funcfiilor
publice se stabilesc conform Clasificatorului unic al funcliilor publice,

6. Specialigtii Secliei sunt funcfionari publici avind drepturi, obliga{iuni 9i
garan(ii sociale stabilite de Legea cu privire la func{ia publica Si statutul
func(ionarului public ru'. 158/2008.

7. Sarcinile de luctu gi drepturile func{ionzu'ilor publici din Seclie sunt reflectate in
figa postului.

8. Fiqa postului qefului Secfiei se elaboreaz6 de secretarul Consiliului iar a
func{ionarilor publici din cadrul Secliei de geful Secliei, conform prezentului Regulament,
gi se aprobi de pregedintele raionului.

9. Funcfionarii din Sec{ie, in executarea atribuliilor sale, se subordoneazi qefului
Sec{iei iar in lipsa acestuea secretarului Consiliului.

III. Funcliile secliei.



l0' Asistd secretarul Consiliului in exercitarea atributiilor acestuia stabilite prin lege.
I I' Asigur'[ preg[tirea tehnico'orgamzatorici gi clesfhgurarea geclin(elor de lucru ale

preqedintelui raionului 9i gedintrelor Consiliului, avizeazd proiectele de decizii ale
consiliului qi de dispozilii ale preqedintelui raionului.

12. Intocmegte procele-verbale ale gedinlelor de lucru ale pregedintelui raionului gi
gedinlelor consi I i ul ui, redactea zd cleciziile adoptate de consil iu.

13. Efectueazl mlsurile telmic o-organizatorice in vederea pregatirii alegerilor (locale,
parlamentare, preziden{iale), sondajelor, seminarelor, conferinlelir, conshtuirilor p.,
diverse problem din sfera de competen([ a organelor administra{iei publice raionale.

14. Asigur[ realizarea sarcinilor ce-i revin Aparatului in' problemele ce tin de
competenfa Secfiei.

15. colaborcazd, cu subdiviziunile subordonate Consiliului,
autoritalile administraliei publice locale de nivelul intii. alte
teritoriu in solufionarea problemelor comune.

16. Organizeazl; desfEqoar6 qi asigurd consultarea public[ a proiectelor de decizii ale
Consiliului qi de dispozilii normative ale pregedintelui raionului prin publicar.ea lor pe
pagina oficialI elech'onic[ a Consiliului qi in locuri publice, t, termenele stabilite de
legislalie' Colecteaz5, examineazd,, sistematizeaz[, silecteaza qi prezint6 secretarului
Consiliului sinteza propunerilor inaintate in cadrul consult[rilor publice.

17. Aduce la cunoqtinfa publicl deciziile adoptate de Consilu gi dispoziliile emise cle
preqedintele raionului prin publicarea lor pe pagini oficiala electronocl a-Consiliului gi/sau
le comunicd persoanelor vizate.

18. Asigurd'realizatea unei conexiuni eficiente inffe autoritatile publice locale de nivel
raional qi de nivelul intii in domeniul promovdrii, monitorizdrii qi evaluarii procesului de
irnplimentare a politicii din dorneniul adrninish'a1iei publice locale. Coordonarea activitltii
in vederea implimentitii noilor forme de activitate a administrafiei publice ruionui., d;p;
caz.

19. Acord5 asisten{d metodicl pe domeniul s[u de cornpetenfd Ei tehnicd de specialitate
subdiviziunilor din Aparat gi subdiviziunilor din subordinea Consiiiutui.

20. Asigurd asistenfa in reflectarea transparentl a activitllii Consiliului, Aparatului,
institufiilor publice qi subdiviziunilor din subordinea Consiliului.

2l ' Publicl in Registrul de stat al actelor locale dispozi$ile emise de cltre pregedintele
raionului, deciziile adoptate de Consiliu gi procesele - verbale ale qedinlelor Consiliului cu
materialele aferente in termenele stabilite de legislalie.

22. Colaborcazd, cu subdiviziunile similare din cadrul altor autoritali publice din 1ar[ gi
de peste hotarele ei.

23. Coordoneazd, qi monitorizeazd,procesul de privatizare a fondului raional de locuin{e.
24. Planifrc[, organizeazd gi desfrgoara qedinfele Comisiei de privatizare afondului de

locuinfe.

25. Contribuie la organizarea lucrului grupului de dirijare a Comisiei Situatii
Excepfionale a Raionului Cimiqlia.

26. Asigurd lucrul Comisiei raionale de incorporare in serviciul civil (de alternativa).
27. Asigur[ controlul asupra indeplinirii m[surilor qi respect[rii cerin{elor referitoare la

serviciul civil (de alternativi).

IV. Atribuliile secliei.

28' Participi la elaborarea mlsurilor necesare pentru realizarea programelor de
activitate curentd gi de perspectivd ale Consiliului gi ale Aparatului.

29. Asigur:6, sub aspect organizatoric ai logistic, condif ile necesare penfi.u desfrgurarea
gedin(elor de lucru ale pregedintelui raionului, gedin{elor Consiliului gi, dup6 caz, a

servicii le descon centrate,

organiza(ii, institulii din



gedin{elor comisiilor consultative da specialitate ale Consilului (elaboreazl ordinea de zi
gi scenariul gedintelor, anun{d consilierii gi persoanele interesate privitor la qedinfe,

multiplica gi distribuie rnaterialele aferente qedinlelor), organizeazd gi desfhgoarl rnisurile
de protocol, line lucrdrile de secretariat. intreprinde ac{iunile necesal'e pentru protejarea

secretului de stat.

30. Asigurl respectarea de catre subdiviziunile din subordinea Consiliului a cerinlelor
prevlzute de cadrul normativ in vigoare privind elaborarea, avizarea, definitivarea, gi

prezentarea proiectelor de decrzii, dispozilii ale preqedintelui raionului, a altor acte care

unneazi a fi semnate de preqedintele raionului, inclusiv a procedurilor de consultare publicd

a opiniei in procesul decizional.

31. Monitoizeazd. executarea qi prezint[ secretarului Consiliului rapoarte privind
executarea deciziilor adoptate de Consiliu gi dispoziliilor pregedintelui raionului.

32. Elaboreaz[ sau particip[ la elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului gi a

dispoziliilor preEedintelui raionului reiegind din funcliile Secliei,

33. Verifici ca proiectele de decizii ale Consiliului sd fie redactate in conformitate cu

normele de tehnicd legislative, sh fie conforrne legislaliei gi le avizeazd.

34. Asigurd examinarea ptealabild de cltre consilieri, persoalle cointeresate a

proiectelor de decizii qi a materialelor aferente prezenate pentru gedinlele Consiliului.
35. Acord[ ajutor rnetodic ai practic comisiilor consultative de specialitate ale

Consiliului in organtzatea lucrdrilor de secretariat, la preg6tirea qi desfrgurarea gedinlelor.

Contribuie la conlucrarea comisiilor consultative de specialitate cu direcliile gi sec(iile

Consiliului gi subdiviziunile Aparatului.
36. Analizeazi observa{iile, sesizf,rile gi propunerile consilierilor, exercit[ controlul

executdrii mdsurilor penffu indeplinirea lor.

37. Examineazd peti$ile persoanelor fizice gijuridice adresate preqedintelui raionului.
Consiliului qi, dupd caz,le expediazd autoritaqilor competente penfiu luarea m[surilor ce

se impun, efectueazS anahza gi sinteza petiliilor inaintate pentru solufionarea problemelor

abordate, precum gi organizeaz[ audien(a cetd(enilor la conducerea raionului.
38, Asigurl plasarea pe pagina web a Consiliului, publicarea in Registrul de stat al

actelor locale, in mass-media, in condiflile legii, a deciziilor Consiliului gi dispoziliilor
pregedintelui raionului.

39. Asigur[ transparenfa aitivitAfii administraliei raionului, a entitdilor din subordinea

Consiliului prin publicarea pe pagina electronic[ oficiala $i pe pagina din lelele de

socializare a planurilor de activitate, a informa(iei privind activitalile, evenimentele,

masurile organizate gi desfrgurate, rezultatele oblinute de acestea.

40. Studiaz[ formele qi metodele avansate de activitate a organelor administraliei
publice locale din fara gi de peste hotare.

41. Contribuie la transparenfa activitltii Consiliului, Aparatului prin intermediul

rnijloacelor de informare in mas[.

42. Colecteazd propunerile Ei intocmeqte programul sdptlminal de lucru al

subdiviziunilor Aparatului, al subdiviziunilor din subordinea Consiliului Ei il prezintd

pregedintelui raionului spre aprobare.

43. Organrzeazl" instruirea func{ionarilor publici pe chestiunile din competen{a sa,

acordl ajutor metodic gi practic in acest domeniu.

44. Specialiqtii Secliei exercita gi alte sarcini stabilite de conducdtorul subdiviziunii

structurale sau de conducf,torul ierarhic superior.

45. Pentru func{ia de qef de Seclie se includ qi sarcini aferente managementului

performan(elor qi riscurilor, deleglrii imputernicirilor, descrierii proceselor opera{ionale de

bazd, precum gi implement6rii gi/sau revizuirii activit[1ilor de monitorizare in propriile

domenii de responsabilitate.

46. Examinarea qi verificarea in prealabil a cererilor qi documentelor aferente,



coordonarea $i executarea procesului privatiz[rii fondului cle locuinle.
47. Conh'ibuirea la elaborarea qi implimentarea misurilor referitoare la protecfia civil[.
48. Luare la evidenlS a persoanelor care solicit incorporarea in serviciul civil (de

alternative), asigurarea recerii controlului medical a cestora in cadrul Cornisiei raionale de

incorporare in seruiciul civil.
49. Asigurarea controlului indeplinirii misurilorgi respect[rii cerinfelor referitoare la

serviciul civil.

V. Criteriile de evaluare a calitdlii activitdlii Secliei

Volumul activitdlilor, mdsurilor organizate qi desfEqurate;

Cal i tatea activi t6ti I or, mlsuri lor desfr gurate ;

Disciplina de munc5;

lmplicarea, profesionalizmul gi responsabilitatea.

VI. Drepturile Secliei

50. Secfia are dreptul s[ verifice, la solicitarea pregedintelui raionului, secretarului
Consiliului sau Consiliului, executarea de cdtre direc{iile Ei secflile, din subordinea
Consiliului qi subdiviziunilor din Aparat reahzareaactivitdtilor gi m[surilor planificate
qi sd prezinte informa(ia respectivl solicitantului.

5 1. Sec{ia are dreptul s[ solicite gi sd primeasci de la qefii direcliilor qi sec{iilor, din
subordinea Consiliului qi subdiviziunilor din Aparat materiale informative neeesare

dar gi infonnalii privitor la realizarea de cltre acegtea a activitdfilor qi m[surilor
planificate.

52. Func{ionarii Sectiei au dreptul s[ asiste la qedin{ele Consiliului qi a comisiilor
consultative de specialitate ale Consiliului.

53. Sec(ia are dreptul, intru executarea atribufiilor ce-i revin, s[ solicite gi sI
primeascd de la serviciile descentralizate qi disconcentrate din raion, de la institulii
publice, de la autoritalile publice de nivelul intii informalii privind activitatea acestora.

54. Fun{cionarii din Secgie au dreptul sa participe la cursuri de instruire, conferinte,
seminare, rnese - rotunde cu tematica relevant[ domeniului.

VII. DispoziliiJinale

55. Regulamentul cu privire la organizarea gi func{ionarea Sec{iei se aprobd gi se

modifica de c[tre Consiliu.
56. Reorganizarea sau lichidarea Secjiei {ine de competen[a Consiliului.
57. $eful Secliei este numit gi demis din funclie de c6ffe preqedintele raionului cu

respectarea legislafiei in vigoare.

>

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu


