
RAPORT
privind  activ ita tea  în  anul 2 0 2 1  

a SECŢIEI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Prezentul raport se referă la activitatea desfăşurată de Secţia Administraţie Publică 
(în continuare -  Secţia) din cadrul aparatului preşedintelui în perioada ianuarie -  decembrie 
2021, reprezentând nivelul de atingere a obiectivelor individuale de activitate şi a 
indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru anul 2021, cât şi a nivelului de îndeplinire a 
sartinilor de bază din fişa postului a specialiştilor.

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 Raional Cimişlia ( în continuare -  
Consiliul), cu organele administraţiei publice locale de nivelul 1, cu serviciile 
desconcentrate, întreprinderile municipale fondate de consiliu şi alte organizaţii amplasate 
în teritoriul raionului Cimişlia.

Ţinem să menţionăm că, în pofida faptului că anul 2021 a fost un an cu provocări 
pentru raionul nostru şi întreaga ţară în contextul declanşării pandemiei COVID-19, 
Consiliul nu şi-a întrerupt activitatea, astfel, exercitând pe deplin funcţia sa legislativă, dar 
şi respectând principiile de transparenţă decizională.

Secţia Administraţie Publică a asigurat, pe parcursul anului de referinţă, plasarea pe 
pagina oficială a Consiliului a:

4  Programului de activitate al Consiliului Raional Cimişlia pentru anul 2021;
4  Programului de activitate al Consiliului Raional Cimişlia pentru anul 2022;
4- Planului de achiziţii publice pentru anul 2021;
4  Anunţurilor privind consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului şi a 

materialelor aferente acestora;
4  Anunţurilor privind desfăşurarea şedinţelor publice ale Consiliului şi a şedinţelor 

Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului;
4  Dispoziţiilor preşedintelui raionului privind convocarea consiliului în şedinţe cu 

ordinea de zi;
4  Anunţurilor despre organizarea consultărilor publice şi a audierilor publice a 

proiectelor de decizii elaborate;
4  Informarea publicului referitor la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe pagina 

web www.raioncimislia.md şi includerea în Registrul de stat al actelor locale;
4  Sinteza recomandărilor la proiectele de decizie;
4  Publicarea dispoziţiilor preşedintelui raionului cu caracter normativ.

http://www.raioncimislia.md


De asemenea, pe pagina web a Consiliului există compartimentul Transparenţa 
decizională care conţine secţiuni unde este plasată toată informaţia necesară pentru 
acces public, cât şi actele privind Transparenţa financiară. Periodic este actualizată şi 
plasată pe site-ul Consiliului informaţie sistematizată pe domenii de activitate ale 
secţiilor, direcţiilor din subordinea Consiliului şi a aparatului preşedintelui raionului.

Date despre transparenţa în procesul decizional în anul 2021

Nr. Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor

P ro cesu l d e  elaborare a  deciziilor
Num ărul şedinţelor Consiliului Raional Cim işlia desfăşurate: 8 şedinţe;

1. ordinare; 4 şedinţe;
extraordinare. 4 şedinţe.

2. Numărul proiectelor de decizii elaborate în perioada de raportare. 119
# - Num ărul proiectelor de decizii consultate (din num ărul de decizii 46

3. adoptate);
- N u m ăru l p ro iec te lo r d e  dec iz ii ad u se  la  cu n o ştin ţă  

p u b licu lu i p rin  pu b lica re  pe  p ag in a  w eb  o fic ia lă  a  co n siliu lu i 
ra io n a l, p ag in a  d in  re ţe le le  de so c ia liza re  şi p rin  a fişa rea  lo r

119
H

pe pan o u l in fo rm ativ  accesib il pub licu lu i.
- Num ărul de vizualizări ale proiectelor de decizii plasate pe 
pagina web pentru consultare. 3864

- Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare; 115
4. - Numărul dispoziţiilor cu caracter normativ emise de Preşedintele 

Raionului Cimişlia.
156

5. - Num ărul actelor introduse în  Registrul de stat al actelor locale.
534

-Num ărul întrunirilor consultative (audieri publice, şedinţe ale -1 dezbatere publică cu
6. grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de subdiviziunile din participarea cetăţenilor şi

subordinea Consiliului; părţilor interesate;
-Num ărul şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate ale - 26 şedinţe.

Consiliului.
-Num ărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri 16

7. publice, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate 
subdiviziunile din subordinea Consiliului;

-Num ărul recom andărilor (recepţionate, acceptate). Recepţionate Acceptate
7.1 Cetăţeni 0 0
7.2 Asociaţii obşteşti 0 0

8. 7.3 Sindicate 0 0
7.4 Partide şi alte organizaţii social-politice 0 0
7.5 Reprezentanţi ai mediului de afaceri 0 0
7.6 Alte părţi interesate 5 0
7.7 Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului 61 57

9. Numărul deciziilor adoptate în  regim  de urgenţă cu respectarea 
alin. (2), art. 14 din legea 239/2008 privind transpar enţa în 
procesul decizional.

0

N o tiflcă r i/co n testă r i/sa n c ţiu n i



Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii 
administraţiei publice locale au fost contestate pentru

0

10. nerespectarea Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 
decizional.
10.1 contestate în  organul ierarhic superior 0
10.2 contestate în  instanţa de judecată 0

Pe parcursul anului specialiştii Secţiei au asigurat, sub aspect organizatoric şi logistic, 
condiţiile necesare pentru desfăşurarea cu succes a 8 şedinţe a Consiliului:

4 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare, a fost asigurată examinarea prealabilă 
de către consilieri a proiectelor de decizii şi a materialelor aferente acestora, elaborarea 
ordinei 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 
hârtie pentru consilieri şi distribuirea lor cu respectarea termenilor stabiliţi de legislaţia în 
vigoare.

# Pe parcursul anului 2021 Secţia a fost antrenată în procesul decizional al Consiliului, 
a coordonat procesul de elaborare a proiectelor de decizii ale consiliului raional difopunct 
de vedere al respectării normelor de tehnică legislativă. 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 8 şedinţe ale Consiliului, au fost examinate prealabil 119 
chestiuni şi adoptate 115 decizii. 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 comisiilor 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.

A

In 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 Cimişlia şi subdiviziunilor din subordine pentru anul 2021. Acest 
program prevede repartizarea sarcinilor în raport cu competenţele şi atribuţiile de serviciu, 
fiind indicate termene de realizare şi responsabili de executare/monitorizare. în perioada 
de referinţă au fost elaborate 296 dispoziţii şi 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 de 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. în 
adresa Consiliului pe parcursul anului 2021 au parvenit 49 petiţii.



Problemele abordate de cetăţeni au fost examinate de către preşedintele raionului, cât 
şi de şefii direcţiilor, secţiilor. A fost asigurată pe parcursul anului buna desfăşurare a 
şedinţelor de lucru ale preşedintelui raionului:

.  /s

4- întocmite şi expediate stenogramele şedinţelor operative;
4  Colectate propunerile şi întocmite programele săptămânale de lucru al 

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

4  Elaborate 12 procese-verbale ale şedinţelor operative.
4  au fost pregătite şi publicate 363 comunicate de presă, pentru a aduce la cunoştinţă 

publicului despre măsurile organizate, evenimentele culturale, istorice şi activitatea 
Consiliului Raional Cimişlia.

4  a fost asigurată buna desfăşurare a vizitelor reprezentanţilor organelor ierarhic 
superioare în teritoriu şi a vizitei de lucru a Consiliului Judeţean Vaslui şi 
Consiliului Judeţean Dolj.

t
Şef, Secţia Administraţie Publică


