
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlE Nr. 06/12

din 10 decembrie 2020

privind aprobarea Regulamentului cu privire la
or ganizarea qi fu nc(iona rea Serviciului Ju rid ic

in conformitate cu:

- art. 4 alin. (3) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativd;
- art.43 alin.(1) din Legea nr.43612006 privind administra{ia public6 locala;
- Hotdrdrea Guvernului nr.171412002 cu privire la serviciul juridic al autoritdlilor
administrafiei publice;

- Decizia Consiliului raional CimiElia nr.05/06 din 25.09.2020 privind organigrama qi a
efectivului-limita ale Aparatului Preqedintelui raionului Cimiqlia qi a subdiviziunilor din
subordinea Consiliului raional Cimiqlia;

Jin6nd cont de instituirea Serviciului Juridic in aparatul preEedintelui raionului,
Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

1. Se aprobS Regulamentul cu privire la organizarea qi funcfionarea Serviciului Juridic,
conform anexei.

Se pune in sarcina qefului Serviciului Juridic organizarea activitIlii in confonnitate
cu Regulamentul aprobat, actele legislative qi normative in vigoare.

Se aduce la cunoqtin{a funclionarilor Serviciului Juridic, sub semniturf,,
Regulamentul aprobat.

4. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Oldrescu, preqedintele

raionului.

5. Prezenta decizie se aduce la cunoqtin![ prin publicare in Registrul de Stat al Actelor
Locale qi pe pagina oficial[ a Consiliului raional Cimiqlia Wyy-{Alpn,c-imi"S_li"a*md.

Pregedintele n furcanu

Contrasemn

3.

Secretarul con Gheorghe Netedu



Anexa
la Decizia Consiliului raional Cimi El ia

nr.06l 12 din I 0. 12.2020

REGULAMENTUL

cu privire la organizarea qi func(ionarea Serviciului Juridic

I. Dispozi{ii generale

l. Serviciul Juridic (in continuare Serviciu) este o subdiviziune din cadrul Aparatului
Preqedintelui raionului Cir:riqlia, care este instituit prin decizia consiljului raional in
conformitate cu actele legislative qi normative in vigoare.

2. Serviciul activeazd, fbrd personalitate juridica, aflat in subordinea nemijlocita a

secretarului consiliului raional.

3. Serviciul i;i desftqoard activitatea in baza Regulamentului cu privire la organ izarea
qi funclionarea Serviciului Juridic (in continuare Regulament) aprobat prin decizia
consiliului raional.

4. Prezentul Regulament stabilegte misiunea, funcfiil e de baz6,, principalele atribufii,
drepturi le, responsabi I itati I e gi organizarea activitdf ii Serviciu lui.

5. Serviciul iEi desfEqoar6 activitatea in colaborare cu subdiviziunile structurale ale

consiliului raional qi serviciile desconcentrate qi descentr alizate.

6. Activitatea Serviciului se desftqoard in condilii de maximd transparen{d.

7. Serviciul se cdlSuzeEte in activitatea sa de Constitulia Republicii Moldova, legile
Republicii Moldova, decretele Preqedintelui Republicii Moldova, de hotdrdrile qi

ordorianfele Guvernului Republicii Moldova, de tratatele internafionale la care Republica

Moldova este parte, deciziile consiliului raional, dispozi[iile preqedintelui raionului, precum

qi de prezentul Regulament.

II. Misiunea, func{iile de bazi, atribu{iile, drepturile
gi responsabilitifile Serviciului

Misiuneo Serviciului

8. Serviciul are misiunea de a asigura legalitatea deciziilor consiliului raional qi

dispoziliilor preqedintelui raionului, inclusiv prin colaborarea cu subdiviziunile qi instituliile
subordonate consiliului raional, antrenate in procesul de elaborare a proiectelor deciziilor
consiliului raional ;i/sau dispoziliilor preqedintelui raionului.

Funcliile de bozd sle Serviciului

9. Serviciul exercitl urm[toarele funcfii debazd,:

asigurd expertizajuridicd a proiectelor actelor administrative ale consiliului raional
qi ale preEedintelui raionului privind corespunderea lor prevederilor actelor legislative qi

normative in vigoare;

elaborcazdproiecte de acte ale consiliului raional qi ale preEedintelui raionului;



contribuie la ridicarea calit6tii proiectelor actelor administrative elaborate de

subdiviziunile subordonate consiliului raional.

asigurd rcprezentarea intereselor consiliului raional, ale preqedintelui raionului in

instanfa de judecatd.

oferd asistenfd juridico-infonnafionalI consiliului raional, preqedintelui raionului,

conducdtorilor subdiviziunilor qi instituliilor subordonate Consiliului raional CimiElia.

asistd secretarul consiliului raional in indeplinirea atribufiilor lui conform legii.

participd in comisiile de concurs constituite in vederea ocupirii funcliilor publice

vacante.

Atribu(iile Serviciului

10. Serviciul exercitf, urmdtoarele atribulii:

efectueazd experiza juridicd a proiectelor de decizii, dispozifii qi proiectelor altor acte

elaborate de direcfiile, secfiile, serviciile din subordinea consiliului raional care nu au in

statele de personal funclii de jurist;

elaboreazd proiecte de decizii ale consiliului raional, de dispozi[ii ale preqedintelui

raionului;

elaboreazd de sine stdtdtor sau in comun cu alte subdiviziuni subordonate consiliului

raional, propuneri de rnodificare sau abrogare a actelor administrative ale consiliului raional

;i ale preEedintelui raionului;

avizeazd, proiectele de decizii pind la examinarea acestora in qedin{a in plen a

consiliului raional, qi proiectele de dispozilii pind la prezentarea acestora pentru semnare

preEedintelui raionului ;

intocmeqte avize qi inainteazd propuneri in vederea aplicdrii corecte a prevederilor

actelor legislative-normative in vigoare;

participd in procesele judiciare qi reprezintd, in bazd de procur6, interesele Consiliului

raional Cimiqlia, ale preEedintelui raionului in instanlele judecdtoreqti qi alte organe;

pregdteEte Ei pune la dispozifia conducerii raionului informafii slptdmdnale privind

modifi c[rile in legislafie;

acordd, la solicitare, asisten![ juridic6-informa!ionald preqedintelui raionului,

vicepreEedinfilor raionului, ;efilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional

Cirniqlia care nu au in statele de personal funclia de jurist;

examineazd in termen demersurile/petiliile, intocmeqte qi expediazd cdtre petifionari

rdspunsuri ce fin de domeniul de activitate a Serviciului qi/sau avizeazd rlspunsurile

intocmite de alte persoane responsabile din subdiviziunile din subordinea Consiliului raional

Cimiglia;

fine evidenla colecliei de Monitoare Oficiale ale Republicii Moldova pentru a fi puse

la dispozifia angajafilor la solicitare;

verificd legalitatea qi avizeazdtoate proiectele de contracte ce urmeazd a fi incheiate

de cdtre Consiliul raional Cirniqlia;



expertizeazd proiectele actelor normative in termen de ro zile lucrdtoare iar in cazul
in care proiectul este voluminos sau complex ori dacd se cere studierea unor materiale
suplimentare, termenul pentru efectuarea expertizei poate fi prelungit pind la 3o de zile
lucrdtoare, cu informarea autorului proiectului actului normativ.

exercitd adecvat Ei alte atribufii prevlzute in prezentul Regulament, in alte acte

legislative-normative in vigoare, precurn gi a indicaliilor Consiliului raional CirniElia,

preqedintelui raionului qi secretarului consiliului raional.

III. Drepturile qi responsabilitl(ile Serviciului

11. Serviciul are dreptul:

- sd ii fie asigurate condifii corespunzdtoare de muncd (inc6pere, rechizite de birou,

acces la calculator, literaturd, transport, etc);

- sa solicite qi sd primeascd de la subdiviziunile subordonate Consiliului raional

Cimiglia, in modul stabilit de legislafie, inforurafii qi alte documente, necesare pentru

exercitarea atribuliilor sale;

- sd participe la activitatea grupurilor de lucru/comisiilor care vizeazd domeniul de

competen!5 a Serviciului;

- s[ formuleze propuneri si recomanddri intru executarea gi aplicarea corectd a

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

proiectelor de decizii ale consiliului raional sau de dispozi{ii ale preqedintelui raionului;

- sd inainteze preqedintelui raionului note infonnative referitoare la incdlcarile

Iegisla{iei in vigoare depistate, cu propuneri de rernediere;

- sd participe la seminare gi cursuripentru ridicarea calificdrii gi a niveluluiprofesional;

- sd returneze proiectele de decizii ale consiliului raional sau de dispozilii ale

pre;edintelui raionului persoanelor care le-au elaborat Ei sd solicite corectarea, redactarea

sau reintocurirea acestora;

- sd exercite alte drepturi prevdzute de legislalia Republicii Moldova.

IV. Efectivul-limitl qi organizarea activitl(ii Serviciului

Efectivul-limiti al Serviciului

12. Efectivul-lirnitd qi statul de personal al Serviciului se aprobd prin decizia consiliului

raional.

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

$ef serviciu- funcfie publicl de conducere "fpc";

Specialist principal- funcfie public[ de execufie "fpe";

Organizarea activitl{ii Servciului
13. Conducerea Serviciului este asiguratd de Eeful serviciului, care este desemnat in

funcfie, inbazd de concurs organizat in conformitate cu legislafia in vigoare, qi eliberat din

funclie prin dispozi!ia pre;edintelui raionului.

14. $eful Serviciului trebuie sd aibi studii juridice superioare, o vechime de cel pufin

trei ani intr-o funcfie din domeniul juridic qi sd corespundd cerinfelor, stabilite in
conformitate cu I egislaf ia Republ ici i Moldova.



15. in absenfa Eefului Serviciului, atribufiile acestuia sint exercitate de citre specialistul

principal.

16. Rdspunderea pentru organizarea qi asigurarea indeplinirii sarcinilor qi funcfiilor

Serviciului o poartd qeful Serviciului.

17. in caz de necesitate, in cadrul Serviciului, indiferent de specializare, func{ionarii

indeplinesc atribufiile funcfionale in baza substituirilor reciproce.

V. Dispozi{ii finale

18. Instituirea, lichidarea, reorganizarea Serviciului,

privire la organizarea qi funclionarea Serviciului Juridic,

efectua de Consiliul raional prin decizia sa.

aprobarea Regulamentului cu

;i modificarea acestuia se va

Secretarul Gheorghe Netedu


