
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
D E C I Z I E  N r.iŢ  / / ^

din q3 c  K & feso& ue' 2021

cu privire la organigrama şi efectivul-limită 
ale aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor 

din subordinea Consiliului Raional Cimişlia

# în conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;*
- art. 3, art. 4 din Legea nr. 158/2006 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public;
- art. 19 din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
- anexa la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
- anexa nr. 3 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar;
- anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public;

Ţinând cont de necesităţile actuale şi pentru sporirea funcţionalităţii administraţiei 
raionului, Consiliul Raional Cimişlia

DECIDE:

1. Se aprobă organigrama subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Cimişlia, 
în redacţie nouă, care va intra în vigoare din 01.01.2022 (anexa nr. 1).

2. Se aprobă organigrama aparatului preşedintelui raionului, care va intra în vigoare 
din 01.01.2022 (anexa nr. 2).

3. Se aprobă efectivul-limită (statele de personal) al aparatului preşedintelui raionului, 
direcţiilor şi secţiilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Raional 
Cimişlia, care va intra în vigoare din 01.01.2022 (anexa nr. 3).

4. Statul de personal al aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din 
subordinea Consiliului Raional Cimişlia cu modificările operate vor fi trimise de 
către dna Elena Aramă, specialist principal, aparatul preşedintelui, Cancelariei de 
Stat a Republicii Moldova spre avizare, în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare.

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, preşedintele 
raionului.

6. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă în copie:

- Vicepreşedinţilor raionului;
- Subdiviziunilor subordonate consiliului raional;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimişlia www.raioncimis 1 ia.md.



Preşedintele şedinţei

Contrasemnează: 
Secretarul consiliului

Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat:
Vicepreşedinte al raionului 

Vicepreşedinte al raionului 

Secretarul consiliului 

Şef, Direcţia Finanţe 

Şef, Serviciul Contabilitate 
Specialist principal. Serviciul Juridic 

Proiect elaborat:

Şef, Secţia Administraţie Publică

Gheorghe Netedu

Mihail Olărescu

Vădim Torgai 

Tatiana Aramă 

Gheorghe Netedu 

Olesea Racilă 

Tatiana Bulat 
Viorica Ciufttu

Mariana Vasluian

Anexa nr.3 
la Decizia consiliului raional 
nr. din _____

Efectivul-limită al aparatului preşedintelui raionului

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Numărul de 
unităţi

Categoria funcţiei 
publice/posturi

Preşedintele raionului 1 fdp
Vicepreşedinte al raionului 2 ____________ftp____________
Secretar al consiliului raional 1 fpc
Specialist principal 1 fpe
Specialist superior 1 fpe
Total 6

Serviciul Auclit
Şef serviciu 1 fpc
Auditor intern 1 fpe
Total 2

Secţia Contabilitate
Şef secţie, contabil-şef 1 fpc
Specialist principal 2 fpe
Specialist 1 ____________ffie____________
Total 4

Serviciul Juridic
Şef serviciu 1 fpc
Specialist principal 1 fpe
Total serviciu 2

Serviciul Arhivă



Şef arhivă 1 fpc
Specialist superior 1 fpe
Total serviciu 2

Serviciul de Arhitectură, Urbanism şi Cadastru
Şef serviciu, arhitect-şef 1 fpc
Specialist principal 1 fpe
Total serviciu 2

Secţia Administraţie Publică
Şef secţie 1 fpc
Specialist principal 1 fpe
Specialist superior 2 fpe
Total secţie 4
TOTAL GENERAL aparatul preşedintelui 22

Efectivul-Iimită al Direcţiei Economie şi Atragerea Investiţilor

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Numărul de 
unităţi

Categoria funcţiei 
publice/posturi

Şef direcţie 1 fpc
Specialist principal 2 fpe
Specialist superior 2 fpe
TOTAL GENERAL 5

Efectivul-Iimită al Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Numărul de 
unităţi

Categoria funcţiei 
publice/posturi

Şef direcţie 1 fpc
Specialist principal 2 fpe
Specialist superior 1 fpe
Specialist 1 fpe
TOTAL GENERAL 5

Efectivul-Iimită al Direcţiei Dezvoltare Teritorială

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Numărul de 
unităţi

Categoria funcţiei 
publice/posturi

Şef direcţie 1 fpc
Specialist principal 2 fpe
Specialist superior 1 fpe
Specialist 1 fpe
TOTAL GENERAL 5



Efectivul-limită al Serviciului de Deservire a Clădirilor

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Numărul de 
unităţi

Categoria funcţiei 
publice/posturi

Şef gospodărie 1 pdtafap
Administrator reţea de calculatoare principal 0,5 pa
Şofer 4 pa
îngrijitor încăperi de producţie şi de serviciu 4,25 pa
Măturător 1,5 pa
Electrician 0,5 pa
Portar 1 pa
Arhivist 1 pa
Tâmplar 0,5 pa
lăcătuş 0,5 pa
TOTAL GENERAL 14,75

Notă:
• fdp -funcţie de demnitate publică
• fpc -funcţie publică de conducere
• fpe -funcţie publică de execuţie
• pdtafap -  post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice
• pa -  post auxiliar

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Anexa nr. 1 la Decizia consiliului raional nr. / din_______________2021

ORGANIGRAMA
subdiviziunilor, instituţiilor publice şi întreprinderilor municipale 

din subordinea Consiliului Raional Cimişlia #

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Anexa nr. 2 
la Decizia consiliului raional 

nr. / din _____________2021

ORGANIGRAMA 
APARATULUI PREŞEDINTELUI

Secretarul consliului Gheorghe Netedu



Notă informativă
la proiectul de decizie nr. P fl /0  din C$D / /  2021

cu privire la organigrama şi efectivul-limită ale aparatului preşedintelui raionului şi 
subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Cimişlia

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiţionată de 
operarea unor modificări în statul de personal şi organigrama aparatului preşedintelui, 
direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului Raional Cimişlia.

Astfel, art. 43 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică, 
prevede că consiliul raional aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului 
preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului 
raional, precum şi suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor.

în contextul examinării proiectului dat de decizie ţinem să vă informăm, că se 
modifică efectivul-limită a statelor de personal ale aparatului preşedintelui şi personalului 
de ele servire tehnică din subordinea Consiliului Raional Cimişlia după cum urmează:

1. Se instituie ” Serviciul Audit” în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 229/2010 
privind controlul financiar public intern, ”subdiviziunea de audit intern se instituie în 
număr de cel puţin două unităţi de personal în structurile autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea, [...Subdiviziunea de audit intern se instituie în 
subordinea directa a managerului entităţii publice şi îi raportează în mod direct 
acestuia...].

2. Se reorganizează “Serviciu contabilitate” în ”Secţia Contabilitate”, având în 
vedere creşterea volumului de lucru, întru monitorizarea lucrărilor de reparaţii capitale, 
asigurarea eficienţei procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor, crearea dosarelor pe 
fiecare din ele, evidenţa şi raportarea utilizării surselor financiare alocate ca contribuţie de 
consiliile judeţene din România cu care raionul Cimişlia este înfrăţit, transmiterea, după 
caz, a volumelor de lucrări către alţi beneficiari, calcularea plăţilor conform contractelor 
de locaţiune pentru utilizarea apartamentelor sociale şi a altor încăperi, emiterea facturilor, 
participarea la inventarierea mijloacelor financiare, bunurilor materiale, achitărilor şi 
obligaţiilor, emiterea actelor de verificare cu furnizorii, cât şi, activitatea în calitate de 
membri ai comisiilor de cenzori întru verificarea rezultatelor economico-financiare a 
întreprinderilor municipale fondate de către consiliul raional, se propune instituirea 
următoarelor funcţii:

5

2.1. Şef secţie, care din oficiu este Contabilul-şef;
2.2. Specialist principal;
2.3. Specialist principal;
2.4. Specialist.
Cheltuielile aferente funcţiilor noi instituite anual vor constitui 199596.00 lei.
Având în vedere art. 3 din Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului 

unic al funcţiilor publice prevede că: autorităţile publice vor utiliza, la aprobarea sau, după 
caz, la modificarea statelor de personal, exclusiv titlurile funcţiilor publice prevăzute de 
prezenta lege. în cazul în care, după aprobarea sau modificarea statelor de personal, titlurile 
funcţiilor publice deţinute de unii funcţionari publici se vor modifica fără schimbarea 
sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu aferente funcţiilor respective, aceştia vor fi numiţi în 
noile funcţii în modul prevăzut la art. 69 lit. a) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public, în termen de 15 zile calendaristice de la data 
intrării în vigoare a statelor de personal corespunzătoare. Numirea se face prin actul 
administrativ al persoanei/organului care are competenţă legală de numire în funcţie.



Alt. 67 alin. (1), (2) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public prevede că: funcţiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate 
publică în parte de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în 
funcţie şi vor completa foimularal-tip al statului de personal pe care îl vor înainta spre 
avizare în modul stabilit de Guvern.

în anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public se prevede Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal. 
Conform pct. 21 din Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal, 
statutul de personal după completare se expediază, pe suport de hârtie şi în varianta 
electronică, pentru avizare Cancelariei de Stat.

Astfel, în baza cadrului legal menţionat mai sus, se înaintează consiliului raional spre 
examinare şi adoptare proiectul deciziei cu plivire la organigrama şi efectivul-limită a 
aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional 
Cimişlia.
t

Şef, Secţie Administraţie Publică
\

Mariana Vasluian


