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DECIZIE NR.2i5.1

Din 29 martie

2018

or. Drochia

Cu privire la aprobarea Regulamentelor Aparatului pregedintelui
raionului, direcliilor qi secliilor din subordinea Consiliului raional

in conformitate cu art. art. 43,46 din Legea privind administralia publicd locala
nr.436-XVl din 28.12.2006, Consiliul raional Drochia DECIDE:
1, Se aprobS, conform anexetror, Regulamentele de organizare qi funclionare a:
1.1 Aparatului preEedintelui raionului, anexa nr' 1;
1.2 Direc{iei agriculturd, alimenta{ie qi relalii funciare, anexa nr.2;
1.3 Direcliei economie, construclii qi politici investilionale, anexa nr' 3;
1.4 Direcliei inv616mint, tineret qi spoft, anexa nr' 4;
1.5 Direc{iei finante, anexa nr. 5;
1.6 Secliei cultur6, anexa nr. 6'
2. Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii, se aduce la cunoqtinla publica,
prin plasarea pe site-ul oficial al Consiliului raional ( www.drochia.md )'

Preqedintele qedin{ei

Consiliului raional Drochia

Ion DASCAL

ContrasemneazS:

Secretarul
Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORITA

Anexa
la decizia Consiliului raional Drochia
nr.2/5.1 din 29 martie 2018

REGULAMENTUL
deorganizaregifunctionareaAparatu|uipregedinteluiraionu|uiDrochia
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Regulamentul Aparatului pre$edintelui raionului Drochia (in continuare Regulament) este
privind administralia publica
elaborat in conformitate cu preuederile i-egii nr' 436-XVI din 28.12 2006
raionului'
locald qi stabileqte modalitaiea de organizaie qi funclionare a Aparatului pre$edintelui
raionului
Aparatul pre$edintelui raiomrlui este o structura funcJionald care asista preqedintele
legale
ale
competenielor
in exercitarea atiibuliilor sale legale, precum qi asigurd indeplinirea
Consiliului raional in vederea rJalizdrli serviciilor publice de interes raional. Prin Aparatul
pregedintelui raionului se asigurd un serviciu public stabil, profesionist, transparent' eficient 9i
impartial, in interesul cetatenilo;. precum 5i al autoritAlilor 9i instiruliilor publice din raion.
exercitarea atribuliiior, Aparatul pregedintelui raionului colaboreazd cu autoritdlile
ale
administraliei publice centrale qi locale de nivelul intii, serviciile publice desconcentrate
respectiv cu
ministerelor qi ale celorlalte organe centrale care funclioneazd in teritoriul raionului,
raional.
conducerea instituliilor gi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului
4. Aparatul Pregedintelui raionului Drochia este instituit de consiliul raional, subordonat
pregedintelui raionului gi care se organizeazd 9i funclioneazd in baza regulamentului aprobat de

l.

i.

' i. i"

raional.
Consiliul
--..activitatea sa, Aparatul Pre$edintelui raionului Drochia se cdlduzeqte de Constitutria
Parlamentului 5i
Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Pregedintelui, hotdririle
raionului, de
Preqedintelui
dispoziliile
Guvemului Republicii Moldova, deciziile Consiliului Raional,
alte acte normative, precum 9i de prezentul Regulament'
se stabilesc
6. Conditiile di salarizare a personalului Aparatului Pregedintelui raionului Drochia

j. i"

prin lege.
7i Aparatul Preqedintelui raionului Drochia iEi are sediul in oragul Drochia, bd. Independenlei,

'

nr'

15

.APIT.LUL lt.

ORGANIZAREA ACTIVITATII APARATULUI PRE$EDINTELUI RAIONULUI
Drochia sunt
8. Organigrama, structura qi statele de personal ale Aparatul pregedintelui raio.nului
statelor.de personal ale
aprobate de"Coisiliul raional (decizia ,,Cu privire la aprobarea organigramei 9i
consiliului
aparatului pregedintelui raionului, direciiiior, secliilor, altor subdiviziuni din subordinea
raional") la propunerea Preqedintelui raionului.
executivA a
9. Conducerea Aparatului este asiguratd de pregedintele raionului, care este autoritate
Preqedintele
legii.
Consiliului raional, ales in 9i eliberat din funclie de Consiliul raional in condiliile
raionului este asistat de 2 vicepreqedinti, aleqi in 9i eliberali din funclie in condiliile legii'
(funclie publicd
10. personalul aparatului piegedintelui raionului are statut de func{ionar public
Legii nr. 158/2008 cu
de conducere -,,fp." Ci funclie iubiica de execulie -,,fpe") qi cade sub incidenla
funclii de
privire la funclia publica qi statutul funclionarului publig cu exceplia persoanelor care ocupd
nr'
iemnitate publicA -,,fdp" (preqedintele
9i vicepreqedinlii raionului), aflate sub incidenla Legii
'
nr'
768/2000
Legii
19912010 cu privire la statutul persoanelor cu funclii de demnitate publicd 9i
privind statr.rtul alesului local, altor categorii de personal (post de deservire . tehnica ce asigurd
Tn
iunclionarea autorAtdtilor publice - ,,pdtafap", post de specialitate - ,,ps", post auxiliar -,,pa") angajat
baza contractului individual de muncd potrivit prevederilor codr"llui muncii.
d^e t.*i:]y t1,
11. C6ndiliile numirii, angajdrii, promovarii, sanciiondrii qi incetdrii raportYlilol
sint stabrlite de
de muncl ale peisonalului aparatului pregedintelui raionului, drepturile 9i obligaliile.lui
Iegislalia in vigoare.

;

12.

a) intocmegte proiectele de decizii ale consiliului raional

preEedintel ui

qi

de dispozi{ii ale

raionuluil

b)asigurdconsultareapubliciaproiectelordedeciziialeconsiliujui.,algiitEldedispozilii
adoptate qi la
normative alJ preqedintelui raionului qi informarea publicului referitor la deciziile
dispoziliile emise;
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c) colecteaza $i prezinta pre$edintelui raionului informalii pentru raportul anual privind starea
economica gi social6 a raionului;
d; asista pregedintele raionului in exercitarea obligatiilor de implementare a legislaliei in
domeniul egalitdlii de ganse intre femei 9i bdrbali;

e)'prezintdpregedinteluiraionuluiinformaJiiprivindotganizateagi.funclionarea

in teritoriu $i aflate
subdiviziunilor, serviciiloi publice qi a intreprinderilor de interes raional constituite
in subordinea autodtdlilor administra{iei publice locale respective;
raional 9i a
f1 supravegheazd executarea de citre instituliile subordonate a deciziilor consiliului
dispoziliilor emise de cdtre preqedintele raionului;
raional in indeplinirea atribuliilor lui conform legii'
g) asistd secretarul

"onriliului
13. Structura $i efectivul - limittr al A

Denumirea funcfiilor gi subdiviziunilor

intelui raionu
Categoria funcliei Publice /
Numdrul de unititi
postului
lui

Presedinte al raionului

I

fdp

Vicepre$edinte al raionului
Secretar al consiliului raional

2

fdp

I

tus

ipecialist principal (coordonator IMSP)

I

ps

Seclia admi ristrafie publici

Sefsectie
Specialist principal

I

fpc

I

fpe

2

Specialist

Total segtl
Sectil j

4

uridicd

Sef sec-tie

2

Soecialist principal

pdtafap

Secretar administrativ

Total secti€
Servici ul financiar
Sef serviciu,

foc
fpe

4
I

contabil-fef

Specialist superior

lontabil-casier

Total serviciu
Serviciul arhivi
Sef serviciu

fpc

I

foe

0,5

pdtafap

't(
1

fpc
fpe

Specialist principal

Total serviciu

2

pdtafap

Dactilograf
2

$ofer

Total aparatul Preiedintelul

pa

20,5

CAPITOLUL III
STRUCTURILOR APARATULUI
SARCINILE
ATRIBUTIILE SI
14. Presedintele raionului

raionului in calitate de autoritatq publicd executiva a consiliului raional:
administrat;
a) exercitd conducerea operativA a serviciilor publice descentralizate in teritoriul
persoane
bj reprezintA raionul in iaporturile cu Guvemul, cu alte autoritali publice centrale, cu
judecdtore$ti;
fizice qi juridice din lard 9i din strdindtate, precum 9i in instanJe
'cj
exercita atiiuuliite de pre$edinte al comisiei pentru situalii exceplionale;
d) stabilette atribuliile vicepreqedinlilor raionului;
e) rlumegte in funclii publice, modificd, suspendd-9i
ccoiihag{el(
serviciu ale funcjionarilor publici din aparatul pregedintelui, incheie 9i reztllaza
:d personal
de muncd cu personalul aparatului feri statut d-e funclionar public, administreaid
atribuliile acestora:
din
f) ia mSsuri qi este responsabil pentru instruirea $i pregatirea profesioriald'4 furhctiorlaritor
'
aparatul sdu.
de nivelul al
publice
2. Pornind de Ia domeniile de activitate ale autoritdlii administraliei
atributii de bazd:
doilea, presedintele raionului exefcitd in leritofiul administrat urmdtoarele
a) asigura executarea deciziilor consiliului raional;
1. Preqedintele

-3b) asigurd respectarea Constituliei, a legilor qi altor acte normative;

c) contribuie la

cetdlenilor;

d)

contribuie

menlinerea ordinii publice, asigurarea securitalii

la

buna colaborare

a

gi

apdrarea drepturilor

serviciilor publice desconcentrate

in

solu{ionarea

problemelor de interes raional:
e) asigurd elaborarea studiilor de fezabilitate gi propune spre aprobare listele bunurilor 9i
serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
asigura monitorizarea gi controlul realizdrii proiectelor de parleneriat public-privat in care
autoritatea administraiiei publice locale participd in calitate de partener public;
g) inregistreazd asocialiile obqtegti de interes raional care intenlioneazd sd activeze in unitatea
administrativ-teritoriald respectivd, remite informalia de rigoare autoritalilor abilitate;
h) convoacI gedinJele consiliului raional 9i asigurd prezenJa consilierilor;
ij semneazi actele $i contractele incheiate in numele raionului sau al consiliului raional;
asigurd elaborarea proiectului de buget al unitdlii administrativteritoriale respective,
intocmirea ripoa.telo. periodiJe gi anuale privind executarea br.rgetului 9i le prezintd spre aprobare

I

jj

consiliului raional;
k) exercitd funclia de ordonator principal de credite al raionului;
li verificd, din oficiu sau la cerere, incasarea mijloacelor la bugetul raional 9i cheltuirea lor,
informeazd operativ consiliul raional despre situalia existentd;
m) conduce, coordoneazd qi controleazd activitatea sewiciilor publice ale consiliului raional;
audiazd iapoartele gi informaJiile gefilor acestor servicii gi propune solu{ii pentru imbunitdlirea
activiElii acestora;
n) organizeazd examinarea necesitalilor raionului in privinJa tipurilor de servicii sociale,
propun..rp." uprobare consiliului raional, conform necesitalilor stabilite, programul de dezvoltare a
serviciilor sociale;
o) elaboreazd, conform necesitdjilor stabilite, proiectele programelor de dezvoltare a serviciilor
sociale;

p) prezint[ consiliului raional, spre examinare qi aprobare, contul de incheiere a exerciliului
bugetar pe semestrul i, pe 9 luni gi cel anual;
q) contribuie, in calitate de pregedinte al comisiei pentru situalii exceplionale, la realizarea, la
nivel raional, a mdsurilor de proteclie a populaliei in caz de calamitali naturale $i tehnogene, de
catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii 9i epizootii, ia mdsuri de prevenire a situaliilor exceplionale, de
reducere a prejudiciului qi de Iichidare a consecinfelor;
r) contribuie, in condiliile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente

arheologice, monumente de istorie gi culturd), a patrimoniului cultural imaterial qi mobil, a
monumentelor de for public, a rezervaliilor culturale gi naturale, situate pe teritoriul administrat;
s) propune consiliului raional sd consulte, prin referendum, populaJia in probleme locale de
interes deosebit si, in temeiul deciziei consiliului, ia misuri in vederea organizdrii referendumului;
q) contribuie la desfbqurarea, pe teritoriul raionului, in conformitate cu legislalia electorald, a
alegerilor autoritdlilor administra{iei publice reprezentative de toate nivelurile qi a referendumurilor;
t) asigurl colaborarea raionului cu alte unitSli administrativ-teritoriale, inclusiv din alte pri;
ganse
!) asigurd executarea deciziilor consiliului raional,in domeniul de asigurare a egalitAlii de
intre femei Si bdrbati in unitatea administrativ-teritoriald; colaboreazd in acest domeniu cu institulii
statale gi organiza{ii necomerciale qi internaJionale; coordoneazd activitatea unitdlii gender;
organizeazd audierea rapoartelor qi a informaJiilor la subiectul respectiv in cadrul Eedinlelor consiliului
raional qi propune solulii pentru imbun[tdlirea situaliei in domeniu; asigurd inldturarea, in ternlen de
30 de zile, a condi{iilor discriminatorii gi a cauzelor care le-au generat;
u) prgzinta, la solicitarea consiliului raional, informalii despre activitatea sa 9i a serviciilor
publice din subord ine.

3.inconformitatecudeciziaConsiliuluiraionalnr.l2/22din04octombrie20ll,,Cuprivirela

incredinlarea preSedintelui raionului Drochia a unor atribulii suplimentare" cu moddicdrile
ulterioare, preSedintele raionului exercitd urmdtoare atribulii'
a) evalueaz6 performanJele profesionale ale funclionarilor publici de conducere, aprobd
rezultatele evaluirii gi conferd gradele de calificare secretarului Consiliului raional. qefilor
subdiviziunilor Consiliului raional;
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b) acordd concedii anuale de odihnd, conform graficului aprobat de Consiliul raional, cit gi a
concediilor nepldtite, vicepreqedinlilor raionului, secretarului Consiliului raional, gefilor
subdiviziunilor Consiliului raional, a compensaliilor unice qi a ajutoarelor materiale;
c) numeqte in funclii qefii interimari ai subdiviziunilor Consiliului raional pe perioada de pina
la desfEqurarea concursului pentru ocuparea funcliei publice de conducere vacante, deleagd executarea
atribuliilor de serviciu pe perioada absenlei temporare a titularilor funcliilor publice de conducere in
catza;

d) organizeazd concursul pentru ocuparea funcliilor publice vacante:
e) deleagd exercitarea atribuliilor de secretar al Consiliului raional pe perioada absentei
acestuia, pind la adoptarea deciziei respective de cdtre Consiliul raional;
l) decerneazd Diplome de menliune a pregedintelui raionului gi a altor stimuldri;
g.1 emite dispozi;ii de detagare in strdindtate a persoanelor cu funcJii de demnitate publicd, a
funclionarilor publici de conducere ii execulie;
li) organizeazd rutele de transportare regulata a pasagerilor in Iimitele raionului;
i) semneazd eontractele privitor la patrimoniul Consiliului raional;
j) semneazi contractele cu specialiqtii in domeniu privind apdrarea intereselor Consiliului
raional Drochia in toate instanlele de judecatd.
4. Actele presedintelui raionului: In exercitarea atribujiilor sale, pregedintele raionului emite
dispozilii cu caracter normativ qi individual.
Dispoziliite cu caracter normativ se remit, in termen de 5 zile dupd semnare, oficiului teritorial
al Cancelariei de Stat qi intrd in vigoare la momentul aducerii lor la cunogtinll publicd.
Dispoziliile cu caracter individual devin executorii dupd ce sint aduse la cunogtin!6 persoanelor
vizate in ele.
Pregedintele raionului este in drept sA emitd dispozilii numai in chestiuni ce {in de competenla
sa. Dispoziliile preqedintelui raionului sau, dupi caz, ale vicepregedintelui raionului se consemneaza
intr-un registru special.
La emiterea dispoziliilor, pregedintele raionului are dreptul sd consulte oficiului teritorial al
Cancelariei de Stat, conducdtorii sau reprezentanJii autoritAlilor administraliei publice atit locale, cit 9i
centrale.

15. Vicepresedintii raionului
1. Vicepreqedinlii raionului exercitA urmatoarele atribulii:
a) asisti Pregedintele raionului in gestionarea eficient6 a raionului, realizarea qi implementarea
politicilor strategice de dezvoltare social-economicd a raionului;
b) exercit[ atribuliile stabilite de preEedintele raionului gi poafid rdspundere in conformitate cu
legislalia in vigoare;
c) asigurd executarea mdsurilor operative dispuse de preqedintele raionului in domeniul
gestionat;

d) contribuie la pregdtirea materialelor pe marginea problemelor supuse dezbaterii in Consiliul
raional in domeniul gestionat;
e) coordoneazd activitatea serviciilor publice, a intreprinderilor create de cdtre Consiliul
raional, pe care le coordoneaza, stabilesc raporturile qi aprobd planuri de activitate ale acestora,
prezintd pregedintelui raionului informalii despre func{ionarea acestora;
fl contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate in solu{ionarea problemelor
de interes raional pe domeniul gestionat;
g) asigurd colaborarea, conlucrarea eficientd cu autoritdlile administraliei publice locale de
nivelul intii gi alte organizalii neguvernamentale, mass-media in problemele ce lin de domeniile de
activitate, in condiJiile legii;
h) coriduc activitatea comisiilor in care deJin func{ia de preqedinte' constituite prin, decizia
Consiliului raional sau dispozilia pregedintelui raionului, in condiliile legii.

16. Secretarul consiliului raional
raional
este concomitent, secretar al raionului, cade sub incidenla [,egii
1. Secretarul Consiliului
nr.15S-XVI din 4.07.2008 cu privire la funcjia publicd qi statutul functionarului public ai art.art.39, 60"
64 din Legea nr. 43 6 din 28.12.2006 privind administraiia publicd local5'
2. Secretarul consiliului raional se nume$te in funcfie, pe bazd de concurs desfEqurat conform
legislaliei in vigoare, de Consiliul raional.

-)3. Secretarul consiliului raional indeplinegte, sub autoritatea PreEedintelui raionului, umAtoarele
atribulii de bazd:
aj asigurd ingtiinlarea convocdrii consiliului raional, participi la gedinJele consiliului raional,
avizeazd proiectele de decizii ale consiliului raional qi contrasemneazd deciziile;
b) pregAteqte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii in consiliul local;
c) comunica gi remite in termen autoritAlilor $i persoanelor interesate actele emise de consiliul
raional;
d) asigurd consultarea publicd a proiectelor de decizii ale consiliului raional, informarea publicului
referitor la deciziile adoptate gi la dispoziliile emise;
e) asigurd efectuarea lucrdrilor de secretariat;
f) elibereazd extrase sau copii de pe actele din arhiva consiliului raional, indepline$te acte notariale
conform Legii cu privire la notariat;
g) pdstreazd qi aplicd, dupd caz, sigiliul;
h) acordl ajutor consilierilor gi comisiilor consiliului raional;
i) administreazd sediul qi bunurile Consiliului raional;
h) coordoneazl activitatea Serviciului de deservire a cl6dirilor Consiliului raional.
4. Secretarul consiliului raional indeplineqte qi alte atribulii stabilite de Consiliul raional' de
Regulamentul privind constituirea qi funclionarea Consiliului raional Drochia (aprobat prin decizia
precum
Co-nsiliului raional Drochia nr.8/2 din 01.08.2007, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare),
qi cele prin dispozilia preqedintelui raionului, in condiliile legii'

17. Snecialist principal (cpat(lqnator IMSP):
l Specialistul principal (coordonator IMSP) exercitd urmdtoarele atribulii:
a) contribuie la asigurarea supravegherii sdnatalii publice prin coordonarea 9i tnonitorizarea
activit6tii instituliilor medico-sanitare publice fondate de consiliul raional Drochia.
b) verificd administrarea bunurilor aflate in proprietate publicd a Consiliului raional;
cj examineaza qi solufioneazi adresdrile qi plingerile cetalenilor vizavi de activitatea instituliilor
medico-sanitare publice;
d) asigur6 executarea planurilor de activitate a instituliilor medico-sanitare publice fondate de
Consiliul raional qi prezentarea acestora spre coordonare cu fondatorul;
e) verificd gesti,onarea corectd a mijloacelor financiare, alocate de cdtre fondator, Compania
NalionalI de Asigurdri in Medicind 9i alte venituri;
f) asiglrd sulravegherea sAnAtdJii publice prin coordonarea Si monitorizarea eforlurilor societalii
in domeniul vizat;
g) contribuie la asigurarea accesului echitabil la serviciile de sanAtate publicd pentru toli cetdlenii;
h) responsabil pentru san5tatea publicd;
i) realizeazd parteneriat activ cu comunitalile qi cu autoritdlile administraliei publice centrale qi
locale;
j) se focalizeaz[ pe prevenlia primard Ei secundard 9i pe necesitilile comunitdJilor Ei ale grupurilor
populalionale;
k) se preocupA pentru determinanJii sociali, de mediu gi comportamentali ai stlrii de sdnitate

-

18. Sectia administratie rlublici
L Seclia administralie publica, esti parte integrant4 a Aparatului pregedintelui raionului Drochia'
activitate este coordonata de cdtre pregedintele raionului.
2. Seclia contribuie la asigurarea legalitdlii acliunilor preqedintelui, vicepreqedinlilor Ei
consilierilor raionali in exercitarea mandatului acestora Ei sprijind compartimentele de specialitate din
aparatul propriu in aplicarea corectA a actelor normative gi in aplicarea principiilor administraliei
publice gi a exercitarii competenlelor autoritdlii raionale.
3. Seclia gestioneazd probiemele curente ale administraliei publice raioniale, bfera transparen;a
decizionald. ielalii 9i informaJii publice.
4. Conform principiilor iutonomiei locale, legalitdiii gi cooperdrii in rezolvarea problemelor
comune, principii iare stau la baza raporturilor dintre administralia publicd raiohald 9i cea locald'
seclia participd la acliunile care implica coordonarea activitalii Consiliilor locale in.vederea realiz[rii
,".ui.iilo. publice de interes raional, contribuie la perfec{ionarea fomelor 9i metodelor de consolidare
a legdturilor cu populalia, de atragere a cetdlenilor la rezolvarea problemelor publice locale.
5. Contribuie la organizaria activitalii Consiliului raional, Consiliilor locale qi coordoneazd
local'
activitatea primlriilor, oragului, satelor, comunelor pentru solulionarea problemelor de interes

a cdrei
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vederea pregf,tirii
6. in condiliile Codului Electoral efectueazd mdsurile tehnico-organizatorice in
comunelor'
satelor,
alegerilor in Pariamentul Republicii Moldova, in Consiliile locale, a primdriilor
probleme
oruiului, referendumurilor gi sondajelor, seminarelor, conferinlelor, consfEtuirilor in diverse
din sfera de competenlA a organelor administraliei publice locale'
locale de nivelul I.
7. Coordoneazd activitatea direcliilor, sec{iilor Consiliului raional, Consiliilor
instructa.i.
generald
de
primdriilor oragului, satelor, comunelor, precum 9i munca organizatoricd
g. Acordn Consiliilor locale 9i primiriilor, precum 9i serviciilor pr.rblice ale satelor, comunelor, 9i
face recomanddri
oragelor, sprij in qi asistenla organizaioricd, 9i de naturd la cererea acestora. Consultd,
la viata
sprijind consiliile locale in ilmplementarea normelor societdlii civile, parliciparea cetalenilor
Ei

asociativd, constituirea 5i funclionarea instituliilor de trinefacere'
9. Drepturile sectiei'
Consiliile locale pe problemele nerespectdrii autonomiei locale;.
u; ,a
"dtre
b; ,a up.r. in condiliile legii autonomia administrativ[, inclusiv drepturile autoritalilor publice de
pe plan local;
a dispune toate mdsurile pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor
c) s6 controleze in condiliile legislaJiei la indicalia Consiliului activitatea direcliilor, secliilor
consiliului raional. primdriilor satelor, comunelor, oraqului 9i sd prezinte informalia respectivd;
d) si oblind de la consiliile locale, primdriile satelor, comunelor, oraqului, direcJiile 9i secliile
consiliului raional gi organizaliile subordonate, materialele informative necesare;
e) sd prezrnte spre examinare la gedinJele Consiliului raional chestiuni ce vizeazd imbundtd{irea

inilina

activitdtrii organelor administraJiei publice locale.
pub lic d :
10. Atributiile functionarilor Secliei adminis tratie

a)
b)

.j

.

Sef Sectie'.
stabile$teresponsabilitalile angaja{ilor secliei in baza prezentului regulament;
asigur6 respectarea prevederilor legisla{iei in domeniul administrarii publice;
10.1

.on'rdon.uia activitatea primdriilor oragului, satelor, comunelor pentru solulionarea

problemelor de interes local;
d) intocmegte proiecte de dispozilii cu garacter normativ gi line evidenla dispoziliilor cu caracter

nornatlv;

locale
studiazd formele gi metodele avansate de activitate ale organelor administraJiei publice
popularizarea
pentru
din lard Ei de peste hotare, generalizeazA experienla progresistd 9i adoptd mdsuri

e)

f)

contribuie la transparenla activitalii Consiliilor raional 9i locale, primdriilor satelor, comunelor'
in
oruqului lu propagarea legislaliei in vigoare a RepLrblicii Moldova prin mijloacele de informare
masa;

contribuie la organizarea instruirii consilierilor, primarilor, secretarilor qi funclionarilor publici
in chestiunile aflate in componenJa sa, acordd ajutor metodologic ai practic in acest domeniu;
inainteazd propuneri Academiei de Administrare Publicd privitor la necesitatea instruirii acestora.
h) nrtocmegte raportr.rl anual privind activitatea secJiei 9i il prezintd presedintelui raionului citre
luna februarie a anului urmdtor.
i) verific6 corectitudinea pregdtirii 9i preddrii in arhivd a materialele ce lin de activitatea secliei.
alte itribulii stabilite prin dispozilia preqedintelui raionului. in
qeful Secliei indeplineqte
condiliile legii.

g)

jj

li

10.2.

uy

urirtal.c*tuil Co*iliului

iaional la organizarea gedinlelor Consiliului raional (elaborarea

masuri);
scenariului gi ordinei de zi, anunlarea, multiplicarea, expedierea materialelor 9i alte
b) participa la elaborarea proiectelor de decizii ale consiliului raional ce lin de competenta sa;
c) asiguri examinarea prealabild de cdtre consilieri, a proiectelor de decizii ale Consiliului raional
gi altor mateliale prezentate pentru gedinle;
d) acordd ajutor metodologic ai practic consiliilor locale qi primdriilor, comisiilor Consiliului
cu direcliile'
raional la p..gati."u 9i desfhgirrarea Eedin{elor, contribuie la conlucrarea comisiilor

subordinea Consiliului raional, consiliile locale, unit[lile economice qi
organizaJiile obgtegti din teritoriul subordonat;
"
e) analizeazd. observaliile, sesizdrile, propunerile qi interpeldrile consilierilor, exercitd controlul
asupra executdrii m6surilor pentru indeplinirea lor;
desfb$urarea
t) acordd consilierilor sprijinul Ei ajutorul necesar in activitatea lor. organizeazd
populaliei.
muncd'
ddrilor de seamh ale Consiliuiui raional. direcliilor qi secliilor in fala colectivelor de

sectiile. seiviciile

din

g)
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gene':alizeazd gi line evidenla propunerilor gi observaliilor critice ale cetalenilor, prezintd
consiliului propuneri privind realizarea lor;
h) participa, dupi caz, la elaborarea avizelor asupra proiectelor de legi, regulamente, hot[riri.
elaborate de organele ierarhic superioare, referitoare la administralia publicd locald;
contribuie la transparenla activitalii Consiliului raional qi a Consiliilor locale, primiriilor
oragului, satelor, comunelor, la propagarea legislaliei in vigoare a Republicii Moldova prin mijloacele
de informare in masd;
asigurd organizarea intdlnirilor de lucru cu primarii qi secretarii unifililor administrativeteritoriale, cu alli funclionari din adminislralia publicn locald in colaborare cu celelalte comparttmente
de resort din aparat;
k) gestioniazd baza de date cuprinzdnd datele personale ale consilierilor raionali, locali, evidenla,
formaliunilor politice, alianlelor politice gi/sau electorale, evidenJa primarilor, viceprimarilor
dupa
9i secretarilor unitdtilor administrative-teritoriale din raion.
ot
10.3.
pregdtirii prealabile gi multilaterale a populaliei,
organizarea
privind
a; g.n..ulir.ura .it.riul.l.
in
a obiecielor economiei nalionale, forlelor protecJiei civile a raionului pentru desldEurarea acliunilor
cazul apariliei pericolului situaliilor exceplionale 9i in condiliile lor;
b) asigurd-realizarea concepliei protecliei civile in primdriile oraqului, satelor 9i comunelor;
cj coo.doneard activitatea primdriilor oragului, satelor gi comunelor in munca organizatorici
la protec{ia civild;
'generald gi de instructaj
programelor de activitate a Consiliului raional in domeniul protecliei
la
elatorarea
d; participa

i)

j)

ci,

civile;

indeplinegte funclia de secretar al comisiei raionale pentru SituaJii ExcepJionale;
f) organizeazd qi line la control activitatea gdrzilor populare in raion;
g) pregdtegte intbrmalii operative privind consecinlele calamitdlilor naturale;
i.tj u"oiaa consiliilor locaie gi aparatelor primdriilor sprijin qi asistenld organizatoricd la solicilarea
acestora in problemele vizate mai sus:
i) primegte cererile motivate ale cetdlenilor de scutire de serviciul militar in termen (pregAtirea
miliiara obligatorie) 9i cle incorporare in serviciul de alternativd, verifici veridicitatea actelor
qi ingtiinleazd despre aceasta organul administrativ militar respectivl
'prezentate
j) organizeazd examenul medical al cetAlenilor care au depus cerere de incorporare in serviciul de

e)

alternativa;
k) prezintd actele cetdJenilor incorporali in serviciul de alternativd la comisia raional6 de recrutare:
l) line evidenla cealenilor care satisfac serviciul de altemativd gi intocmegte ddri de seamd
statistice in modul stabilit de organele statistice de stat;
m) organizeazd controlul asupra satisfacerii serviciului de alternativd;
n) remite organelor de r.rrmdrire penal[ materiale privind cetdJenii care se eschiveazd de la
serviciul de alternativd.
10.4. Specislist (resnonsabil de domeniul relalii cu publicul);

a) primeqte gi inregistreazd solicitdrile privind informaliile de interes public. precum

$i

reclamitiile administrative referitoare la incdlcarea accesului la informaliile de interes public, conform
Legii privind accesul la informaliile (nr.982 din 11'05.2000);
b) realizeazd evaluarea primard a solicitdrii, in urma,cdreia se stabileqte dacd informalia solicitatd
este o infonnalie comunicatd din oficiu, furnizabild la cerere sau exceptatd de la liberul acces;
c) sol4ioneazd reclamaliile administrative referitoare la incdlcarea accesului la informaliile de
interes public;
d) asigur6 gi supravegheazd lucrul organizatoric de audiere a cetd{enilor de cdtre preqedintele 9i
vicepreqedintele raionului, controlul respectdrii legislaliei privind modul de solulionare a petiliilor
cetAienilor, la necesitate propune la gedinlele Consiliului spre dezbateri chestiuni despre imbundt6!irea
lucrului cu petitriile $i de audienld a cetalenilor.
e) speCialistul duce lucrdrile de secretariat conform Instucliunii privind {inerea lucrdrilor de
secretariat referitoare la petiliile persoanelor fizice, adresate organelor de stat, intreprinderilor'
instituliilor qi organizaliilor Republicii Moldova.
0 intocme$te rapofiul anual privind activitatea de soluiionare a petiliilor qi problemelor expuse in
audien!d.
oryanizeazd activitatea
acestora:

g)

de audienie acordate de pregedinte, vicepreqedinte 9i (ine evidenla

-8asigurd 9i participd la desfEqurarea gedinlelor, conferinlelor, meselor rotunde gi altor rndsuri
desldgurate de pregedintele raionului.
i) intocmeqte procesele-verbale ale gedinlelor desfbgurate de preqedintele raionului
.j) asigurd tehnoredactarea materialelor pentru presa, comunicarea directd cu conducerile celorlalte
consilii raionale;
k) organizeazd in raion schimb de experienld plivind modul de rezolvare a problemelor sociale qi
examinare a petiliilor qi de organizare a audienlei cetdlenilor;
l) pregltegte gi predd in arhivd materialele ce Jin de activitatea relaliilor cu publicul.

h)

19. Sectia iu rid icn
juridicd
este parte integrantA a Aparatului preqedintelui raionului Drochia, activitatea
1. Seclia
cdreia este coordonatd de cdtre pregedintele raionului.
2. Atributiile personalului secliei iuridice:
2.1 . Sef Sectie:

asigurd in cadrul elabordrii actelor preqedintelui raionului qi Consiliului raional asistenfd
juridicd, intru neadmiterea incdlcdrilor legislaliei in vigoare, conform competenlelor;
b) participd impreund cu celelalte compartimente ale aparatului pregedintelui la procesul de
elaborare a proiectelor de decizii ale Consiliului raional.
c) contribuie la redactarea proiectelor de dispozilii ale preqedintelui raionului, pe care le avizeaz-d
pentru legalitate.
d) verificd Ei acordd vizl de legalitate pentnl toate actele administrative, contractele economice.
civile, convenliile qi protocoalele cu caracter patrimonial 9i nepatrimonial avind ca titular preqedintele
raionului qi Consiliul raional.
e) panicipd la negocierea divergenlelor contractuale in care este implicatd autoritatea publicd
raionali.
f) reprezintd, prin imputernicit al pregedintelui raionului Drochia, interesele raionului in justilie,
precum qi in raporlurile acestuia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat din {ard 9i
din strdindtate; line evidenla operativA a tuturor cazurilor in curs dejudecatd;
g) avizeazd pentru legalitate toate operaliunile ce privesc acte juridice prin care se angajeazd
patrimonial Consiliul raional, in vederea oblinerii vizei de control financiar preventiv;
h) ia mdsuri pentru punerea in aplicare a hotdrArilor judecdtoregti 9i sprijind activitatea de
executare silitS.
i) asigurd inregistrarea unitard 9i line evidenla contractelor prezentate la vize de legalitate. de
comun cu Serviciul financiar din cadrul Aparatului preqedintelui, pe care le inregistreazd intr-un
registru unic de inregistrare;
j) acordd asistenld juridicd consiliilor locale qi primarilor, instituliilor publice de sub autoritatea
Consiliului raional la solicitarea expresd a acestora, in limitele stabilite de pregedintele raionului;
k) colaboreazd la intocmirea proiectelor de acte normative promovate spre adoptare Guvernului.
urmdrind respectarea normelor de tehnicd legislativd aprobate prin lege;
l) urmdregte aparilia actelor normative din care rezultd sarcini pentru administralia publici local5
qi face propuneri in consecinld; informeazd pregedintele, vicepreqedintele Si secretarul consiliului
raional cu privire la aceasta;
m) organizeazl, documentarea juridicd prin constituirea colecliilor de acte normative, publica{ii
juridice. literaturd de specialitate gi interes pentru adminigtralia publicd;
n) verificd ii avizeazd valabilitatea actelor prevazute de lege pentru inscrierea in registrul general
de eviden{d a salariatrilor;
o) acordd sprijin gi consnltanli cetAlenilor cu drept de vot pentru elaborarea proiectelor de acte
normative.
p) contribuie la inregistrarea asocialiilor obgteqti, asigura eviden[a acestora in baza unui registru
q) partiiipa in mod obligatoriu la Sedinlele Consiliului raional, acordind asistenld juridici
consilierilor pe marginea problemelor supuse in dezbateri.
r) pregate$tc Ai predd in arhiva materialele ce 1in de activitatea secliei juridice;
2.2. Specialist principal (responsabil cle doneniul resurse umane):
participb
la elaborarea strategiei gi politicii de ansamblu a autoritalii administraliei publice, in
a)
general qi a politicii de personal, in special, la proiectarea structurilor organizalionale ale autoritdlii
administraJiei publice, a subdiviziunilor ei gi la reparlizarea posturilor in cadrul lor;
b) contribuie la elaborarea regulamentului intem al aparatului preqedintelui raionului;

a)
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c) elaboreazi in baza actelor normative in domeniul pelsonalului din serviciul public, proiectele
proceduri
de
cu privire la: planificarea resurselor umane, recrutarea gi selectarea candida{ilor pentru
funcJiile/posturile de muncd vacante, angajarea gi integrarea noilor angajali, evaluarea, dezvoltarea
profesionali, atestarea, avansarea in grad de calificare, promovarea in func{ie, sanc}ionarea, motivarea
qi eliberarea personalului;
d) planificd, organizeazl, efectueaza gi monitorizeazd procedurile de personal;
e) elaboreazd de comun cu gefii de subdiviziuni, atribuliile funcJionale gi stabilegte, in baza lor.
criteriile de selectare a candidalilor pentru posturile de nuncd vacante, criteriile de evaluare a
activitAlii qi de promovare in funcJie a functionarilor publici;
f) identificd, in comun cu gefii de subdiviziuni, necesitdlile de instruire a personalului, planifici
procesul de instruire, negociazd cu prestatorii serviciilor de instruire cond(iile de organizare 9i
coniinutul cursurilor de instruire, organizeazd qi evalueazd activitdlile de dezvoltare profesionalS a
funcJionarilor publici, line evidenJa datelor referitoare la instruirea personalului;
g) consultd gefii de subdiviziuni gi colaboratorii autoritalii administra{iei publice in probleme ce
1in de aplicarea prevederilor legislaliei muncii, de procedurile de personal, de relaliile de muncA etc.r
h) creeazl gi administreazd rezerva de cadre pentru funcliile de conducere;
i) monitorizeazd condiliile de munc6 ale personalului, elaborind, dupa caz' propuneri de
imbundtdlire ale lor;
j) participd la procesul de solttJionare a conflictelor ce lin de personalul din autoritatea
administraliei publice;
k) elaboreazd pentru conducerea autoritatii administraliei publice proiecte de dispozilii 9i
perfecteazd documentele necesare cu privire Ia angajarea gi inlegrarea noilor angajali, preintimpinarea
gi depistarea actelor de corupJie gi proteclionism, evaluarea, atestarea, dezvoltarea profesionald,
."-un..ur"u, avansarea in grad de calificare, promovarea in funcJie, sanclionarea, motivarea 9i
stimularea personalului, transferarea gi eliberarea lui, acordarea concediilor, deplasdrile de serviciu,
stagierile personalului, efectuarea, dupd caz, a investigaliilor psihosociologice, imbundtdlirea relaliilor
de muncd, intocmirea statelor de personal etc.;
efectueazd controlul asupra realizirii deciziilor Consiliului raional $i dispoziJiilor preqedintelui
raionului cu privire la personal, formuleazd propuneri pentru inldturarea neajunsurilor depistate;
m) {ine eviden{a personalului, intocme$te dosarele profesionale, dosarele de pensii, completeazA
carnetele de muncd, buletinele pentru incapacitate temporard de muncd;
n) pregdtegte gi predd in arhivd materialele ce {in de activitatea serviciului resurse umane;
o) contribuie la crearea qi administrarea bazei de date computerizatd privind funcliile publice 9i
funclionarii publici, acumuleazd gi analizeazS, in condiliile legii, informalia cu privire la personal,
intocme$te gi prezintd rapoarte respective conducerii autoritdtii administraliei publice, organelor de

l)

statisticA.
2.3. Specialist principdl (responsabil de domeniul nfivotizitrii si Dostprivatizdrii)'
a) perfecteaza, line evidenla gi inregistreazi contractele de locafiune, vinzare-cumplrare ce se
refer[ la imobilul Consiliului raional;
b) reprezintd preqedintele raionului qi consiliul raional in instanlele judecdtore$ti pe problemele ce
!in de competenla;

c) desligoard procesul de privatizare a bunurilor proprietate a unitdlii administrativ-teritoriale

incluse in lista bunurilor supuse privatizdrii, precum qi a lerenurilor proprietate a unitAlii administrativteritoriale, incheie contractele de vinzare-cumpdrare;
d) asigurd trecerea bunurilor proprietate a unit[lii admnistrativ-teritoriale dintru domeniu al
proprietdlii publice in altul sau in proprietatea statului, ori in proprietatea unei alte unitdli
administrativ-teritoriale, participi Ia procesul de delimitare a patrimoniului unitdlilor administrativteritoriale gi a patrimoniului statului, inclusiv delimitarea terenurilor localitdlilor;
e) intocmeqte gi aprobd lista bunurilor proprietate a unitalii administrativ teritoriale supuse
privatizirii. prezentd extrasele din aceste liste spre coordonare autoritalilor din administralia publicd
centralI din domeniul sAndtAlii, invdlamantului, culturii 9i gospodAriei comunale.
2.4. Secretor culministrativ:
a) primegte gi line evidenla corespondenlei, intrate $i iegite, in registre corespunzdtoare, zilnic o
prezinti pregedintelui raionului pentrlr aplicarea rezoluliei asupra documentului, distribuie
cuno$tinla
documentele intrate conform acestei rezoluJii persoanelor nominalizate, aduce
persoanelor responsabile rezolulia pentru indeplinirea documentelor respective, urmare$te efectuarea
in termen a llciarilor stipulate in document gi rezolulie. Receplioneazd, prelucreazd qi distribuie;

la

-10b) corespondenla speciald (de serviciu, oficiald. secretd, strict secretd, de valoare deosebitd, tain6
comerciala).
c) jine evidenja documentelor cu termen de control a Decretelor Pregedintelui Republicii
Moldova, Hotdririlor Parlamentului, Ilotdririlor qi dispoziliilor Guvemului qi perfecteazd notele
prezentate spre executarea lor
d) intocmegte nomenclatorul dosarelor Aparatului pregedintelui raionului, este responsabil de
constituirea dosarelor, pregdtirea lor, pdstrarea lor, inregistrarea gi de predarea acestora la arhivl:
e) acordd ajutor metodologic in domeniul lucrdrilor de secretariat;
f) zilnic inregistreazd documentele expediate, selecteazd gi perfecteazd corespondentra pentru
expediere, impacheteazl gi transmite scrisorile respective, alte documente responsabililor de la IS
..Pogta Moldovei", asumindu-gi rdspunderea pentru legalitatea Si oportunitatea acastora;
g) pregdtegte gi predd in arhiv[ materialele ce lin de activitatea lucrdrilor de secretariat.
20. Serviciul arhivi
L Serviciul arhivd intrd in sistemul serviciului de stat de arhivd al Republici Moldova conform
art. 40 al Legii privind fondul arhivistic al Republicii Moldova. Asigurd pdstrarea, evidenla.
completarea gi valorificarea documentelor fondului arhivistic al Republicii Moldova, care reflecLd
istoria raionului finutului natal
2. Serviciul arhivd dispune de gtampila cu stema de stat a Republici Moldova qi denumirea
institutiei. Activitatea Serwiciului este coordonatA de secretarul Consiliului raional.
3. Sarcinile de bazd ale Serviciului arhivd:
a) asigurarea integritdlii 9i evidenlei documentelor Fondului Arhivistic al Republici Moldova;
b) completarea fondului arhivistic al Republici Moldova cu documente ce reflectd viala materiala
gi spirituald a popula{iei raionului gi care au valoare istoricd, gtiintificd, sociald, economicd, politicd qi
c ult urald:
c) satisfacerea drepturilor cetdJenilor la informa!ia arhivisticd, valorificarea documentelor,
asigurarea informativd a organelor administraliei publice locale;
d) dirijarea organizatoricA gi metodicd a activitalii arhivelor departamentale gi lucrdrilor de
secretariat in organele administraliei publice locale qi in instituliile de stat, organizajii gi intreprinderil
acordarea ajutorului metodic altor institulii cu diferite forme de proprietate in asigurarea pdstrarii.
completdrii gi valorificdrii documentelor;
e) controlul asupra respectarii qi indeplinirii Legii privind fondul arhivistic al Republici Moldova,
regr.rlamentului cu privire la fondurile de stat qi obqtesc in instituliile, organizaliile gi intreprinderile
raionului.
Atributiile serviciului:
l1 efectueazd pastrarea qi evidenJa documentelor din arhivd gi prezentatd la Serviciul de stat de
arhivd, conform formelor stabilite, de serviciu referitor la fondurile pastrate in depozitele de arhivd,
intreprinderea de misuri in scopul credrii condiliilor optime de plstrare a documentelor gi asigurd
integritatea lor;
g) intocmeqte gi cu acordul Serviciului de stat de arhivd al Republici Moldova prezintd listele
instituliilor - surse de completare a fondului arhivistic pregedintelui raionului spre aprobare.
Permanent prec\zeazd gi complecteazd aceste liste, organizeazd selectarea gi prelucrarea la pdstrarea de
stat a documentelor din aceste institutii:
h) efectueazi prelucralea documentelor personalului scriptic din institu!iile, organizaJiile qi
intreprinderile lichidate, ce nu au succes de drepturi cu excepJia colhozurilor qi sovhozurilor;
i) efectueazd in mod stabilit expertiza valorii documentelor, prezentate spre examinare la comisia
centrali de expertizd 9i control al Serviciului de stat de arhivi al Republicii Moldova inventarele
modificate $i procesele-verbale de selectare a documentelor propuse spre eliminare din fondurile
pastrate in depozitele arh ive i:
.j) creea2a gi perfeclioneazd aparatul informativ - gtiinJific la documentele fondurilor ce se
pAstreazA in depozitele de arhivd;
k) informeazd organele administraliei publice locale, alte institutii din raion despre componenJa 9i
conlinutul documentelor ce se pastreazd in depozitele de arhivd, indeplinesc solicitdrile lor;
I) organizeazd utilizarea documentelor in scopuri social-economice gi culturale prin organizarea
de expozilii prezentdrii la radio gi televiziune, in presa. In modul stabilit prezintd documentele de
arhiv[ savantilor, cercetdtorilor pentru studierea lor in sdlile de studiu. Indeplinesc cereri cu caracter
social-juridic ale cetdlenilor, elibereazd certificate de arhiv6, copii gi extrase din documente;

m) examineaza 9i coordoneazd regulamente cu privire la arhivele departamentale, comisiile de
experliz6, nomenclatoarele dosarelor instituliilor-surse de completare a fondului arhivistic,
n) et-ectueaz[ controlul organizatoric Ai metodic asupra activitdlii arhivelor departamentale qi st[rii
lucrdrilor de secretariat in institulii-surse de complectare a arhivelor, Jin evidenJa documentelor
fondului arhivistic al Republici Moldova in arhivele departamentale, in modul stabilit informeazd
Serviciul de stat de arhiv5 al Republicii Moldova;
o) acord[ ajutor practic 9i metodic instituliilor - surse de complectare in organizarea activitdlii
arlrivelor departameniale 9i lucrdrilol de secretariat, organizeazd perfeclionarea lucrdrilor de arhiva 9i
lucrdrilor de secretariaU
p) completeazd mersul indeplinirii Legii privind fondr.rl arhivistic al Republicii Moldova de cdtre
instituliile, organizaliile gi intreprinderile raionului, informeazd preqedintele, Consiliul raional despre
cazuriie de disparilie a documentelor. Conform Codului cu privire la contravenliile administrative
intocnrite proceie verbale cu privire la sdvirgirea contraventiei administrative 9i le prezinti Serviciului
de stat de arhivd al Republicii Moldova;
q) examineazd irwentarele dosarelor cu termen permanent de pdstrare prezentate de arhivele
departamentale, vizeazd inventarele dosarele personalului scriptic Ei procesele-verbale de lichidare a
doiun.rentelor, prezintd documentele necesare spre aprobare la Servicir.rl de stat de arhivi al Republicii
Moldova;
r) studiazd gi generalizeazd practica de lucru a arhivelor departamentale 9i starea lucrlrilor de
,..r"tu.iut in instituliile, organizaJiile 9i intreprinderile raionului: pfognoza, experienla de muncd
inaintatd, organizeaza gi petrece qedinle, seminare, consultalii, instruiri de proglamel
s) 1in oiganizarea qi metodica u.iiuitalii arhivelor departamentale, stdrii lucr6rilor de secretariat 9i
activitalii comisiilor de expertizd qi control;
t) introduce in practiia de lucru normative gi instrucliuni metodice ce tin de activitatea arhivisticd
de munch inaintatd.
9i lucrdri de secretariat, metode de lucru progresiste, experienla
21, Serviciul financiar
finanlarea activitdlilor Aparatului preqedintelui raionului.
asigurd
financiar
Serviciul

l.

activitatea cdruia este coordonatd de cdtre Preqedintele raionului.
2. Serviciul are urmdloarele sarcini
u) o.g-lrur.u qi asigurarea evidenlei contabile a patrimoniului public ai privat al aparatului
pregedintJui raionuiui qi subdiviunilor fbra statut de persoand juridica din subordinea Consiliului
raional;

conducerea gi organizarea evidenjei privind angajarea, lichidarea $i plata cheltuielilor
upu.utului in limita crediielor bugetare aprobate, precum 9i raportalea angajamentelor bugetare 9i
legale, in conformitate cu legislaJia in vigoare;
c) intocmirea documentelor justificative privind operaliile patrimoniale, organizeazd $i urmdreqte
linerea corecta la zi a contabilitdlii;
d) intocmirea documentelor de platd cdtre organele bancare conform reglementErilor in vigoa're 5i
umare$te primirea la timp a extraselor de cont qi confruntarea acestora cu documentele insotritoare,
asigurind incadrarea coreeta pe subdiviziunile clasificaliei bugetare a cheltuielilor;
-e)
exercitarea controlului zilnic al operatiunilor efectuate prin casierie 9i asigurd incasarea la timp
a creanlelor, lichidarea obliga{iilor de plati, luind mdsuri pentru stabilirea rdspunderilor atunci cind

b)

este cazul;

prezentarea la termene a situaliilor financiare asupra
patrimoniului aflat in administrare 9i a execuliei bugetare;
g) conducerea gi organizarea evidenJei contabile pentru sumele primite de la buget, precum $t
mijioace bdneEti ale unor unitali subordonate; a mijloacelor speciale ale aparatltlui
alim-entlrile
"u
nreseclintelui raionului, subdiviunilor l}rd statLrt de persoand juridicd din subordinea Consiliuh"ri

I

linerea

la zt a

iaional;

h)

participarea

la

contabilitalii

stabilirea

gi

gi

valorificarea operaliunii de inventariere

qi

inregistreazd in

contabilitate documentele de casare gi declasare a bunurilor;
i) intocmirea qi transmiterea instituliilor interesate rapoarte financiare privind _execu{ia bugetului
propriu aparatului pregedintelui raionului, subdiviunilor fErA statut de persoanb juridicd din subordinea
Consiliului raionall

j)

efectualea la timp a operaliunilor de inventariere a valorilor materiale qi bdnegti qi a
decontlrilor din bugetul raional gi de la secliile gi direcliile din subordine;
k) parliciparea in comisiile de negociere privind vinzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor
proprietate publicd a raionului, in condiliile legii;
l) elaborarea proiectr"rlui bugetului propriu al aparatului, subdiviunilor IAra statut de persoand
juridicd din subordinea Consiliului raional, pentru anul in curs gi pentnr anii umatori;
m) in baza bugetului raional aprobat efectuarea repafiizarii lunard a veniturilor $i cheltuielilor pe
anul lrnrator pe arlicole gi aliniate, dupd necesitdJile institufiei;
n) intocmirea contractelor de valoare nricd pentru achiztlionarea mdrfurilor gi serviciilor a
aparctului preqedinte.lui, subdiviunilor ferd statut de persoand juridicd din subordinea Consil.iului
raional, asigurd evidenla qi inregistrarea lor la Trezoreria regionalS Nord;
o) organizarea gi asigurarea evidenlei contabile a investiliilor capitale pe raionul Drochia;
p) intre{inerea arhivei registrelor de calculare a salariului pe anii preceden{i, elibereazd certificate
pcrsonalului la solicitare,
q) ordonarea documentelor conform nomenclatorului arhivei de stat pentru pAstrare;
r) executarea deciziilor Consiliului raional Drochia privind alocarea mijloacelor financiare pentru
unele cheltuieli neprevazute.
22.

Dactilograf

a) efectueazd dactilografierea tuturor documentelor gi actelor prezentate de conducerea raionului
gi firnclionarii publici din cadrul Aparatului pregedintelui raionului, conform Regulilor de intocmire a
documentelor organizatorice gi de dispozilie gi Instrucliunii-tip cu privire la linerea lucrarilor de
secretariat in organele administra{iei publice centrale de specialitate qi ale autoadministrdrii locale;
b) multiplicd documentele.
c) {ine evidenla bunurilor materiale folosite in procesul de dactilografiere 9i multiplicare.
23. $oferii:
a) respectd cu strictele actele normative care reglementcazd circulalia pe drumurile publice;
b) verific[ starea tehnica a autovehicolelor pe care le conduc;
c) asigurd integritatea autovehiculelor din gestiune.

CAPITOLUL IV
DISPOZITII FINALE
24. Personalul Aparatului pregedintelui raionului se afld in relalii de subordonare gi colaborare cu
conducdtorii subdiviziunilor Consiliului raional conlorm organigramei $i statului de personal aprobat
de Consiliul raional.
25. Regulamentul de organizare Ei func{ionare a Aparatului pregedintelui raionului, precum qi
modificdrile qi completdrile sau abrogarea acestuia se aprobA de cdtre Consiliul raional.
26. Obligaliunile funclionale qi fiqele de post ale functionarilor din Aparatul preqedintelui
raionului sunt elaborate in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare qi a prezentului
resulament.

