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DlLClZlA Nr.6/-1. o[
din 16 iunie 2022

in tcmeiul prevederilor an.43 (1) lit. a) al Legii nr.436-XVI din 28 decembri e 2006 privind
administraliapublica locald, anexei nr.10 al Legii nr. 210 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unic de
salarizare in sectorul bugetarart.l0 art.l l8 - 126 alCodului Adminislrativ nr.11612018, anexa 5 allotdririi
Guvernului R. Moldova nr.20112009 privind punerca in aplicare a Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu
privire la funclia publicd gi statutr-rl funclionarului public, Ilotdririi Guvemului I{. Moldova nr. 1231 din
11.12.2018 privind punerea in aplicarc a prevederilor I-egii nr.27012018 privind sistcmul unitar de salarizare in
sectorul bugetar, deciziei Consiliului raional nr.3/5.1 din 07 aprilie 2022"Cu privire la modificarea anexclor
nr.2, gi3 aldecizieiConsiliului raional nr.3l11 din22nai2012,,Cu privire laaprobarcaorganigramei,
structurii gi cfectivului statelor dc pcrsonal ale subdiviziunilor din subordinca Consiliului I{aional", tinind cont
de scrisoarca Cancelarici de Stat a Rcpublicii Moldova nr. 1 6- I 04-4927 din I 8 nai 2022 Consiliul Itaional
DECIDE:

1. Se modificd decizia Consiliului raional nr.3l11 din 22 mai 2012,,Cu privire la aprobarea organigramei,
structurii qi efectivului slatelor de personal ale subdiviziunilor din subordinca Consiliului Raional" cu
modificdrile ultcrioarc dupd cum urmcaz.d

1.1.anexa nr. I ,,Organigrama Aparatului PrcEcdintclui gi subdiviziunilor din subordinea Consiliului
raional" cu modificirile uhcrioare, conform ancxei nr. 1 la prczenla decizic.

1.2. in anexa nr.3 "Statele de personal alc Aparatului pregedintelui raionului" sintagma "$ef gospoddrie"
se substituie cu sintagma "Administrator principal"

2. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale cu drept de atacla Judccdtoria Orhei in
condi{iile Codului administraliv in termen de 30 de zile de la comunicare persoanclor vizate.

3. Prcgedintele raionului dl Dinu'f-urcanu, comisia consultativd de spccialitatc administrafie publica;i drept
(pregedintc dna. S. Ulanova) vor asigura controlul cxccul6rii prezcntci decizii.

Preqedintele ged

Secretarul Raional Serghei Caraman

Coordonat:

Yizat

D.Jurcanu - pregedintele raionului

.Caraman-secretarul Consiliului Raional
M.Bdtrincca 5cL Scrviciul.luridic
Grecu Scrviciu resurse umane

Cu privire la modificarea anexelor nr.l, gi 3 al dcciziei Consiliuluiraional nr.3l11din22mai2012
,,Cu privire 1a aprobarea organigramei, structurii gi efcctivului statelor dc pcrsonal alc subdiviziunilor dirr
subordinea Consiliului Raional"



NotI informativi
la proiectul de decizie "Cu privire la modificarea anexelor 1.3 a deciziei Consiliului raional nr.3/11 din22.05.2012,,Cu

privire la aprobarea organigramei, structurii gi efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea
Consiliului raional"

l. Denumirea autorului qi dupi caz, a participanlilor la elaborarea proiectului
Serghei Caraman - secretarul consiliului raional

2. Condi{iile care au impus elaborarea proiectului de decizie ;i finaliti{ile urmlrite
Proiectul de decizie "Cu privirc la modificarea anexelor.nr.1,3 a deciziei Consiliului raional nr.3lll din22.05.2012

,,Cu privire la aprobarea organigramei, structurii qi efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinca Consiliului
raional" este elaborat in conformitate cu prcvede rile art.43 (l) lit. a) al Legii nr.436-XVI din 28 deccmbrie2006 privind
administra{ia publici local6, anexei nr.10 al Legii nr. 270 din 23.11.2018 cu privirc la sistcmul unic de salarizare in sectorul
bugetarart. l0art.118-126 alCoduluiAdministrativnr.l16 12018,anexa 5allotdririi GuvernuluiR.Moldovanr.20ll200g
privind punerea in aplicare a Legii nr.l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcfia publicd gi statutul func{ionarului public,
I'IotdririiGuvernului R. Moldova nr.l23l din 11.12.2018 privindpunereainaplicareaprevederilorLegiinr.2T0l2018 privind
sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, dcciziei Consiliului raional nr.3/5.1 din 07 aprilie 2022"Cu privire la
modificarea anexelor nr.2, qi 3 al deciziei Consiliului raional nr.3/1 I din22 mai 2012 ,,Cu privire la aprobarea organigramei,
structurii gi efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional", tinind cont de scrisoarea
Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.16-104-4927 din l8 mai 2022

3. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden(icrea elementelor noi
Prin decizia nr.3/5.1 din 07 aprilie 2022"Cu privire la modificarea anexelor nr.2, gi 3 al deciziei Consiliului raional nr.3/1 I

din 22 mai 2012 ,,Cu privire la aprobarea organigramei, structurii qi efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din
subordinea Consiliului Raional", a fost

F lichidat Serviciul de deservire al clddirilor consiliului raional abrogind anexa nr. I 2 "statele de pcrsonal al serviciului de
deservire al clddirilor Consiliului raional" a Deciziei Consiliului raional Orhei nr.3/1 I din22 mai 2012 ,,

F suplinit Statele de personal ale Aparatului pregedintelui raionului cu l2 unite! inclusiv: contabil l, sefgospodirie l,
ldcituq - l, electrician -1, Eofer- 2 ingrigitoareincdperi de produc{ie Ei serviciu - 6

Consiliul raional prin demersul nr.02ll-612-12 din 15 aprilie 2022 adresat Cancelariei de Stat a R.Moldova a solicitat avizarea
statului de personal

Cancelariade Statprindemersul nr. 16-104-4927 dinlSmai 2022asolicitatrevizuireafunclici "gefgospoddric" careeste
func{ie de conducere dar conform deciziei nr.3l5.l din 07 aprilic 2022" func(ia dc conduccrc mcnfionatd mai sus nu are prevdzut
personal de executie in subordine

Proiectul dcciziei prevede modificarca
F anexei nr. 1 ,,Organigrama Aparatului PreEedintelui qi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional" cu modificdrile

ulterioare, prin excluderea patrulaterului "Serviciul de deservire al clSdirilor consiliului raional"
) anexei nr.3 "Statele de personal ale Aparatului presedintelui raionului" a dccizici Consiliului raional nr.3/11 din

22.05.2012 substituind sintagma "$ef gospoddrie" cu sintagma "Administrator principal" care este funclie de execu{ie
4. Fundamentarea economico - financiari

Acoperirea financiard se va stabili in limita bugctclor subdiviziunilor Consiliului raional aprobate pentru anul 2022.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul de decizie prevede modificarea anexelor I Ei 3 a deciziei Consiliului raional nr.3/l 1 din22.05.2012,,Cu
privire la aprobarea organigramei, structurii si efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea
Consiliului raional".

6. Avizarea gi consultarea publicl a proiectului de decizie
in conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100 din 22 deccmbric 2017 cu privire la actele normative,

proiectul de decizie "Cu privire la modificarea ancxelor nr.l si 3 al dcciziei Consiliului raional nr.3/ll din
22.05.2012,,Cu privire la aprobarea organigramei, structurii Ei efectivului statclor de personal ale subdiviziunilor
din subordinea Consiliului raional", a fost avizat de cdtrc prqedintele raionului, secretarul Consiliului raional, qef
Direc{ia General5 Finafe, Eef Serviciul resurse umane, gef Serviciul financiar, Serviciul Juridic

in scopul respectdrii Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla in procesul decizional, proiectul
de decizie va fi plasat pe pagina web a Consiliului raional uwly.oIJId la directoriul T'ransparenla decizionald, sectiunea

Consultdri publice. Totodata dat fiind faptul ci deciziile propuse sprc aprobarc, conlin datc cu caracler personal, urmeazd
a fi publicate in Registrul actelor locale cu respcctarea prevederilor Legii nr. 13 3 din 08 iulie 20 1 I privind proteclia datelor
cu caracter pcrsonal.

7. Consultarea expertizei juridice
in conformitate cu prevederilc art. 37 al Legii nr. 100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative,

proiectele de decizii au fost expuse expertizei juridice, Scrviciul Juridic. Structura gi con{inutul actului corespunde

normelor de tehnicd legislativ6.

Reieqind din cele expuse, proiectele de decizii se propun spre avizare comisiilor consultative de specialitate gi

aprobate in carul gedinlei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman



Organigrama
Aparatului Preqedintelui qi subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional

Anexa nr.l
la Decizia nr.6/ din 16.06.2022

Anexa nr.1
la Decizia nr.3/l I din22.05.2012Consiliul raional

Pregedintele raionului

Vicepreqedinte Vicepregedinte Vicepreqedinte Secretarul
consiliului raional

Vicepreqedinte
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Serghei Caraman

Aparatul Preqedintelui

Secretarul Consiliului raional

*Activitate neremunerata



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICil MOLDOVA

Clii;in5u 18 mu7022

Cu referire la demersul nr.02ll-612-12 din 15 aprilie 2022 prin care se

soliciti avizarea statului de personal, comuniclm ci completarea gi avizarca

statului de personal se efectueazd in conformitate cu Anexa nr.5 a Hotdririi

Guvemului nr.20ll20}g privind punerea in aplicare a prevederitor Legii

nr.l58/2008 cu privire la func{ia public5 Ei statutul funclionarului public,

Clasificatorul unic al funcliilor publice, aprobat prin Legea nt.l55l201l qi

Legea nr.27012A18 privincl sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar,

potrivit clrora are loc salarizareatitularului funcliei publice/postului.

in acest context, analizdnd statul de personal remis prin prisma actelor

normative nominalizate nrprq se recomandi reviztirea titlului funcliei ,,gef

gospoddrie'o cu o funclie de execulie, prev[zute in anexa nt.l0 din Legea

ir.iZOtZOl S privind sisternul unitar de salarizare in sectorul bugetar- Or, in

conformitate cu structura Ei ef'ectivul lirnit[ al Consiliului raional orhei,

aprobat prin Decizia Consiliutui raional nr.3/5.1 din 07.04.2022, funclia de

"lndu".r" 
menlionat[ rnai sus rlu ate prev[zut personal de execu{ie in

subordine.
prin urrnare, in temeiul prevederilor pct.23 lit.b) Ei pct.25 din Metodologia

precitatl, remitem statele de personal pentru ajustare in corespundere cu cele

men{ionate supra.

Anacd: l4.file.

Disitallv siunctl hy [.]clrca l)utttillu

S ec r etar gen e ra| a I G uptirnql itj J,y3t*lf$l,brwtroni 
cr UDREA

Locttion: Moldovl

Ex.: (risrina Ceclt
Tel.: E2-?50-l l i
E -moil : cris lina. ce cl u(i:got.nrd ;

easaGtwcrnutui,
MD-2012. Chiqindu,
Republica Moldova

Telefbn:
+37322250104

Fax:
+373 22242 696

E-uiail:
cancelaria(rigov.rnd

Nr. 16-104-4927

Consiliut raional Orhei,

e-mail: cr orhei@vahoo.com


