
REPUBLICA MoLDoVA fuR,P
coNSrLruL MUNrcrpAL cnrsmAu

00021 | 6s

"r. 4ftl
DECIZTE

Cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare Ei funcfionare, organigramei-tip,
efectivului-limitl al statelor de personal ;i
structurii preturilor de sector

in temeiul art, 14, alin. (2),lit. l) gi art.59,alin. (3)
administralia publicd locald", arl-. 6, alin. (2), pct. l, lit. a),
nr. l36l20l6 ,,Privind statutul municipiului chisindu",
DECIDE:

din

din Legea nr. 43612006 ,,privind
lit. c), art.23, alin. (l) din Legea

Consiliul municipal Chiqinau

l' Se aprob[ Regulamentul de organizare gi funcfionare a preturilor de sector (anexa nr. 1).
2. Se aprobd organigrama-tip a preturii de sector (anexa nr.2).
3' Se aprob[ efectivul-limit[ al statelor de personal ale preturilor de sector (anexa nr. 3).
4. Se aprobd structura Preturii sectonllui Botanica (anexa nr. 4).
5. Se aprobd structura Preturii sectorurui Buiucani (anexa nr. 5).
6' Se aprobd structura Preturii sectorului centru (anexa nr. 6).
7. Se aprobd structura Preturii sectorului ciocana (anexa nr. 7).
8. Se aprobd structura preturii sectorului RdEcani (anexa nr. g).

9. Se abrog[:
- decizia Consiliului municipal Chiqinau nr.22165 clin 5 mai 2005 ,,Cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare si functionafe a preturilor de sector,,:- pll^ l, .lit. c) din decizia consiliului municipal Chiqindu nr. 4ng din 19.12.2003 cumoolilcanle ultenoare.

l0' Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina pretorilorde sector.

PRE$EDINTE DE SEDINTA

SECRE-fAR INTEzuMAR w
Veronica HER{'A

N L C'ONSILItJLLlI M[JNICII'A Adriarr TAI-MACI
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REGI]LAMENTUL
DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE

A PRETURILOR DE SECTOR

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

l. Prezentul Regulament de organizare gi func{ionare a preturilor de sector ale
municipiului Chigindu (in continuare - Regulament) reglementeazd" misiunea,
statutul ju eniile de buliile de bazd, drepturile, obligaliile giresponsab etorului, ;i funcfionarilor din cadrul pieiurilor
de sector, modul d a activitAfii acestora.

2. tn fiecare sector al municipiului ChiginSu, Primarul General numegte, in
condiliile legii, un pretor, care este reprezentantal primarului General.
3. Pretura este structura funclionald care asistb pretorul in exercitarea atribuliilor
sale, stabilite in temeiul Legii nr. 136 din 17 iunie 2016 ,,privind statutul
municipiului Chiqindu".

4. Pretura are statut de persoand juridicd de drept public, dispune de gtampil6 cu
Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezorenale, de -iilour.financiare gi materiale, alocate de la bugetul municipal, precum qi de alte atribute
specifice stabilite prin lege.

CA"PITOLUL II
PRETORUL $I VICEPRETORII DE SECTOR

MISIUNEA $I ATRIBUTIILE DEBAZA AT,rc PRETORULTI

Pretorul

5. Pretorul in activitatea sa se conduce de legislafia in vigoare, deciziile
Consiliului municipal Chigindu, dispoziliile Primarului Generl li Ae prezentul
Regulament.

6. in activitateasa pretorul este asistat de un aparutde lucru, denumit pretur[ gi de
cdtre vicepretori.

7. Pretorul qi vicepretorii sunt persoane cu funclii de demnitate publicd qi cad sub
incidenla Legii nr. 199 din 16 iulie 2010,,Cu privire la statutul persoanelor cu
funcfii de demnitate publicd".



8. Numirea, modificarea, suspendarea qi incetarea raporturilor de serviciu ale
pretorului qi vicepretorilor se efectueazd de cdtre Primarul General, in condiliile
Legii nr. 136 din 17 iunie 2016,,Privind statutul municipiului Chiqindu" qi Legii
nr. 199 din 16 iulie 2010 ,,Cu privire la statutul persoanelor cu funclii de
demnitate public6".

9. in cazul absenlei pretorului atribuliile acestuia sunt exercitate de cdtre unul
dintre vicepretori, in temeiul dispoziliei Primarului General.

Misiunea pretorului

10. Pretorul de sector, asistat de aparatul preturii) are misiunea sd reprezinte
Primarul General al municipiului Chigindu in sectorul administrat qi sd asigure
realizarea competenlelor stabilite prin Legeanr. 1,36 din 17 iunie 2016,,Privind
statutul municipiului Chiqindu",prezentul Regulament, precum qi alte competenle
delegate prin deciziile Consiliului municipal Chiqindu gi dispoziliile Primarului
General al municipiului Chigindu.

Atribufiile de bazd ale pretorului de sector

I f . in teritoriul administrat, pretorul exercitd urmdtoarele atribulii debazd:

a) conduce activitatea preturii, exercitd conducerea operativd a treburilor publice
din sector, in limitele competenlei sale;

b) asigurd executarea deciziilor Consiliului municipal Chigindu qi dispoziliiior
Primarului General;

c) asigurd, in limitele competenlei sale, buna funclionare a serviciilor publice
descentralizate din sector;

d) audiazd rapoartele gi informaliile conducdtorilor serviciilor publice, ai
instituliilor publice municipale din sector gi ai intreprinderilor municipale care
presteazd. in sector servicii sau lucrdri de interes municipal; propune solulii pentru
imbundtdlirea activitdlii acestora;

e) numegte gi elibereazd din func{L, in conditriile legii, personalul preturii, cu
exceplia vicepretorilor gi secretarului preturii;

0 propune Primarului General, spre inaintare Consiliului municipal pentru
aprobare, organigrama gi efectivul-limitd de personal, statul de personal qi schema
de salarizare a personalului preturii;

g) constituie gi conduce grupuri de lucru gi comisii pentru elucidarea anumitor
cazuri gi situalii (probleme) la nivel de sector; propune formarea comisiei
administrative;

h) stabileqte atribuliile personalului preturii; poate delega exercitarea atribuliilor
sale vicepretorului, secretarului preturii, in condiliile legii gi prezentului
Regulament;



i) contribuie Ia asigurarea evidentei persoanelor socialmente vulnerabile din
sector care au nevoie de imbundtdtirea condi{iilor locative, in conformitate cu
Legea nr.75 din 30 aprilie 2015,,Cu privire la locuinle";
j) particip[ la intocmirea proiectului bugetului municipal gi a contului de incheiere
a exercifiului bugetar in partea ce line de sectorul administrat;

k) coordoneazd, in limita competen{elor sale, activitdlile ce {in de dezvoltarea
social-economic6 a sectorului, avizeazd amplasarea obiectivelor de menire socio-
cultural6;

l) asigurd ordinea publicd in sector prin intermediul gi in conlucrare cu
colaboratorii inspectoratului de polilie, serviciului protecfiei civile gi situaliilor
exceplionale, care sunt obligali sd reac{ioneze cu promptitudine la solicitdrile
pretorului;

m) coordoneazd, in condiliile legii, activitatea punctului de recrutare, incorporare
qi completare;

n) sesizeazd Primarul General gi organele de resort pentru luarea de mdsuri in
scopul inliturhrii sau curmirii incdlcdrilor legisla{iei in vigoare, comise de
persoane ftzice sau juridice in teritoriul administrat;

o) intreprinde mdsuri, in condiliile legii, menite sd asigure protecfia mediului;
p) exercitd, in numele Primarului General, func{iile de autoritate tutelard, pentru
persoanele asupra cdrora a fost instituitd mdsura de ocrotire judiciard sub formd de
tuteld, coordoneaz6,,in condiliile legii, activitatea de asisten{d social6;

q) contribuie Ia asigurarea colectirii taxelor gi impozitelor locale de Ia
contribuabilii din sector;

r) exercitd controlul legalitdlii constructiilor din sector, informeazd Primarul
General gi sesizeazd Agenlia pentru Supraveghere Tehnicd privitor la incdlcdrile
depistate in sector, conform competenlelor acesteia;

s) constatd gi dispune, in sector, demontarea gi evacuarea, inclusiv for\atd,, a
panourilor publicitare neautorizate, a obiectelor gi instalaliilor de orice tip
amplasate ilegal pe teritoriul adminigtrat;

t) constatd qi dispune, in sector, in limitele competenlei sale, demontarea gi

evacuarea, inclusiv fo4at6, a unitdlilor comerciale stalionare provizorii gi

unitdlilor mobile de orice tip, neautorizate; dispune contracararea activitdlii de
comerf, inclusiv a comerfului ambulant, desfbgurate cu incdlcarea legislafiei;

u) elaboreazd gi coordoneazd schemele de amplasare a unitdlilor comerciale
stalionare provizorii, unitdlilor mobile qi teraselor de var6;

v) verificd respectarea cerinlelor in domeniul urbanismului, amenajdrii teritoriului
gi construcfiilor, respectarea cerinfelor qi interdicliilor stabilite in Regulamentul de
desfrgurare a activitdlii de comer! in municipiul Chiqindu, aprobat prin decizia
Consiliului municipal.

w) coordoneazd. amplasarea parcdrilor qi parcajelor auto;



x) prezintd, din proprie iniliativi sau la cererea Primarului General, rapoarte qi
informalii despre executarea dispozitiilor Primarului General, informafii despre
activitatea administrativd,, economicd gi sociald din sector, alte informalii privind
exercitarea atribu(iilor sale ce ii revin potrivit legii;
y) monitorizeazd activitatea administratorilor fondului de locuinle de stat qi
municipale, departamentale, cooperatiste, a asocialiilor proprietarilor de locuinfe
privatizate, asocialiilor de coproprietari in condominiu, cooperativelor de
constructie a garajelor, cooperativelor de construclie a locuintelor gi altor asocialii
similare, sprijind crearea lor gi asistd la adundrile generale de constituire ale
acestora;

z) asigurd ac(iunile necesare pentru buna desfdqurare a proceselor electorale;

z') semne az6, actele qi contractele incheiate in numele preturii;

z2) asigurd integritatea documentelor preturii, ordonarea qi transmiterea lor spre
pdstrare in arhiva de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 880 din
22 ianuarie I992,,Privind fondul arhivistic al Republicii Moldova";
z3) asigurd cultivarea integritdlii institulionale in cadrul preturii, in conformitate
cu prevederile Legii integritdlii nr. 82 din25.05.2017;
za) asigurd organizarea realizdrii activitdlilor privind implementarea sistemului de
control intem managerial in cadrul preturii, in conformitate cu prevederile Legii
nr.229 din23 septembrie 2010 ,,Privind controlul financiar public intem";

zt) asigur6 exercitarea funcliilor de agent constatator, conform prevederilor
Codului Contravenlional al Republicii Moldova
z6) contribuie la dezvoltarea profesionald continud a personalului preturii.

12. Pretorul exercitd gi alte atributii prevdzute de Legea nr. 136 din 17 iunie 20t6
,,Privind statutul municipiului Chigindu", prezentul Regulament gi cele
delegate/incredinlate de cdtre Primarul General.

ACTELE EMISE DE PRETOR

13. in exercitarea atribufiilor, pretorul emite dispozilii cu caracter normativ qi

individual.

14. Dispoziliile pretorului se elaboreazd. in conformitate cu prevederile Legii
nr. 100 din 22 decembrie 2017 ,,Cu privire la actele normative" $i cerinlele
Instructiunilor cu privire la tinerea lucrdrilor de secretariat in organele
administraliei publice locale ale Republicii Moldova, aprobate prin Hot[r6rea
Guvernului nr. 1 15 din 28 februarie 1996.

15. Dispoziliile pretorului sunt supuse controlului administrativ gi pot fr atacate,
in modul stabilit de lege, de citre persoanele care se considerd vitimate intr-un
drept al lor prin dispoziliarespectivd.

16. Dispozigitle pretorului sunt incluse in Registrul de stat al actelor locale,
conform Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006 ,,Privind adrninistralia publicd
local6" Ei Legii nr. 100 din22 decembrie 2017 ,,Cu privire la actele normative".



VICEPRETORII DE SECTOR

17. Vicepretorii asistd pretorul in realizarca competenfelor stabilite prin Legea
nr. 136 din 17 iunie 2016 ,,Privind statutul municipiului Chigindv", prezentul
Regulament, precum gi alte competenle delegate prin dispozilia Primarului
General.

18. Vicepretorii au statut de persoand cu functie de demnitate public6, sunt numili
gi eliberali din functie de cdtre Primarul General, la propunerea pretorului qi se

conduc in activitatea lor de legislafia in vigoare, de deciziile Consiliului municipal
Chiqiniu, de dispoziliile Primarului General, dispoziliile pretorului gi de prezentul
Regulament.

19. Atribuliile vicepretorilor sunt stabilite prin dispozilia Primarului
General/pretorului.

CAPITOLUL ilI
PRETURA

20. in activitatea sa, preturile de sector se conduc de Constitulia Republicii
Moldova, de Legea n-r. 136 din 17 iulie 2016 ,,Privind statutul municipiului
Chiqindu", Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 ,,Privind administralia publicd
locald", de alte acte normative in vigoare, hotdrdrile Parlamentului Republicii
Moldova, decretele Preqedintelui Republicii Moldova, ordonanlele, hotdrdrile qi
dispoziliile Guvernului, precum gi de prezentul Regulament.

21. Personalul preturii este compus dinpersoane cu funclii de demnitate public6,
supuse reglementdrilor Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 ,,Cu privire la statutul
persoanelor cu funclii de demnitate publicd", din funclionari publici, supugi
reglementdrilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcfia publicd gi
statutul funclionarului public" gi din personal contractual care desfdgoard activitSli
auxiliare, supus reglementdrilor legisla[iei muncii.

22. Organigrama, efectivul-limitd de personal, statul de personal gi schema de
salarizare a personalului ale preturilor de sector se aprobd prin decizia Consiliului
municipal Chigindu, la propunerea Primarului General.

23. Regulamentele de funclionare ale unitdlilor structurale ale preturii sunt
aprobate prin dispozifia pretorului.

24. in cadrul preturilor de sector func{ioneazd. comisii permanente gi grupuri de
lucru, constituite prin dispozilia pretorului, in conformitate cu cerinlele legislafiei
in vigoare, in diferite domenii de activitate, care sunt convocate pentru
examinarea gi solulionarea unor probleme de interes sectorial. La lucrdrile
comisiilor pot fi antrenali specialigti din diferite domenii.

25. in aparatul preturii nu pot fi formate gi nu pot activa organiza\ii ale partidelor
gi ale migcdrilor social-politice.



Atribufiile principale ale preturiir

26. Pretura are urmdtoarele atribufii:

a) asistd pretorul in exercitarea atributiilor sale stabilite de legislalia in vigoare qi
de prezentul Regulament;

b) intocmeqte proiectele de dispozilii ale pretorului qi, dupb caz, proiectele de
decizii ale Consiliului municipal Chiqindu, conform competenlelor preturii.

c) asigurd consultarea publicd a proiectelor de acte normative emise de pretor qi

informeazd publicul referitor la dispoziliile emise, conform legislaliei in vigoare.

Secretarul preturii

27. Func\ia de secretar al preturii este o funcfie publicd de conducere gi se ocupd
prin concurs organizat de Primarul General al municipiului Chiqindu, in condiliile
Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 ,,Cu privire Ia funclia publicd gi statutul
functionarului public".

28. Numirea, modificarea, suspendarea qi incetarea raporturilor de serviciu ale
secretarului preturii se efectueazd prin dispozifia Primarului General al
municipiului Chiqindu, in condiliile legii.

29. in cantl lipsei sau imposibilitdlii indeplinirii atribuliilor de cdtre secretarul
preturii, imputernicirile acestuia sunt exercitate de cdtre unul dintre funclionarii
publici de conducere din cadrul preturii, desemnat prin dispozilia Primarului
General al municipiului Chigin[u, la propunerea pretorului.

Atribufiile secreta rului pretu rii
30. Secretarul preturii face parte din personalul preturii gi exerciti urmdtoarele
atribulii:
a) asigurd efectuarea lucr[rilor de secretariat;

b) pregdtegte qi elaboreazd proiectele de dispozilii ale pretorului;

c) comunicd gi remite, in termen de'5 zile lucrdtoare, autoritdlilor gi persoanelor
interesate actele emise de pretor;

d) asigurd aducerea la cunoqtintd publicd a dispoziliilor pretorului;

e) primeqte, distribuie gi intre{ine corespondenfa;

f) este responsabil de respectarea qi implementarea legislaliei privind transparenla
in procesul decizional;

g) asigurd punerea in aplicare a legisla{iei privind accesul la informalie;
h) este responsabil de respectarea gi implementarea legislaliei privind proteclia
datelor cu caracter personal;

i) elibereazi extrase sau copii de pe orice act din arhiva preturii, cu exceplia celor
care conlin informa{ii secrete stabilite prin lege;

j) asigurd evidenla qi includerea actelor preturii in Registrul de stat al actelor
locale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006



,,Privind administralia publicd 1ocal6" qi Legii nr. 100 din22 decembrie 2017 ,,Cu
privire la actele normative".

k) pdstreazd gi aplicd gtampila preturii;

l) administreazd sediul preturii gi asigurd gestionarea bunurilor acesteia.

31. in activitatea sa, secretarul preturii exercitd gi alte atribulii prevSzute de
prezentul Regulament sau delegate/incredinlate de cdtre pretor.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE $T OBLIGATIILE GENERALE,

nASpUITIEREA JURIDICA,
rNCOMPATrBrLrrAlr $r RESTRTCTTT

Drepturile gi obliga{iile generale

32. Drepturile de bazd gi obligaliile generale in activitatea pretorului gi
vicepretorilor sunt stabilite in Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 ,,Cu privire la
statutul persoanelor cu funclii de demnitate public6".

33. Drepturile qi obligafiile generale ale funcfionarilor publici din cadrul preturilor
de sector sunt stabilite in Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la func{ia
publicd gi statutul funclionarului public".

34. Personalul de deservire din cadrul preturii beneftciazd de drepturi in
conformitate cu legislalia muncii.

35. inc[lcarea obligaliilor profesionale, disciplinei de serviciu, conduitei
profesionale a angaja(ilor preturii se sanctioneazd in conformitate cu legislaJia in
vigoare.

36. Pretorul, vicepretorii gi funcfionarii publici sunt obligafi sd prezinte, in
condiliile legii, declaralia de avere gi interese personale gi sd respecte intocmai
regimul juridic al conflictului de interese al incompatibilitdfilor, restricliilor gi

cadourilor.

Rispunderea juridici
37.in exercitarea mandatului, pretorul gi vicepretorii poartd rdspundere personalS.,
in conformitate cu art. 23 din Legea privire la statutul persoanelor cu funclii de
demnitate publicd nr. 199 din l6 iulie 2010.

38. Pretorul poartd rdspundere manageriald pentru administrarea aloca{iilor
bugetare qi patrimoniului public aflat in gestiunea preturii.

39. Pretorul este responsabil de cultivarea integritd{ii institulionale in cadrul
preturii, in stricti conformitate cu prevederile Legii integritdlii, nr. 82 din 25 mai
2017.

40. Pretorul, vicepretorii qi funclionarii publici din cadrul preturii sunt subiecli ai
evaludrii integritdlii institulionale in condiliile Legii nr. 325 din 23 decembrie
20 13,,Privind evaluarea integritdlii institutionale".



41. Pretorul, vicepretorii qi funclionarii publici din cadrul preturii sunt subiecli ai

declar[rii averii qi a intereselor personale, in conformitate cu art. 3 din Legea
nr. 133 din 17 iunie 2016,,Privind declararea averii qi a intereselor personale".

42. Funclionarii publici din cadrul preturii poartd rdspundere juridic6 in
conformitate cu capitolul VII din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la
funclia publicd qi statutul funclionarului public" qi Legea 25 din22 februarie 2008

,,Privind Codul de conduitd a funclionarului public".

43. Personalul de deservire tehnicd din cadrul preturii poafid, rdspundere juridicd

in conformitate cu legislalia muncii.

Incompatibititnfl qi restric{ii

44. Incompatibilitdlile qi restric{iile impuse pretorilor qi vicepretorilor sunt

stabilite in art. 12 din Legea nr. I99 din 16 iulie 2010 ,,Cu privire la statutul

persoanelor cu funclii de demnitate public6".

45. Incompatibilitdlile gi restricliile impuse funclionarilor publici din cadrul
preturii sunt stabilite in art.24, art.25 qi art. 26 dinLegea nr. 158 din 4 iulie 2008

,,Cu privire la funclia publicd gi statutul functionarului public".

46. Pretorul, vicepretorii qi funclionarii publici din cadrul preturii sunt obligali
respecte intocmai regimul juridic aI conflictului de interese,

incompatibilitSlilor, restri cfiil or qi cadourilor.

CAPITOLUL V
SIMBOLISTICA SECTORULUI

47. Sectoarele municipiului Chiqindu utilizeazd simboluri publice teritoriale,
elaborate conform cerinlelor legislaliei in vigoare, aprobate prin decizia

Consiliului municipal Chiginbu, dupd avizarca de cdtre Comisia Naliona16 de

Heraldicd gi inregistrate, in condiliile legii, in Armorialul General al Republicii
Moldova.

CAPITOLUL VI

TINEREA LUCRARILOR DE SECRETARIAT

48. in cadrul preturilor de sector lucrdrile de secretariat se efectueazd, in
conformitate cu Instrucliunile cu privire la linerea lucr6rilor de secretariat in
organele administraliei publice locale, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1 15

din 28 februarie 1996, prezentul Regulament, instrucliunile interne privind
procedurile de lucru qi circulalia documentelor preturii, aprobate in modul stabilit.

49. Documentele preturilor se constituie conform Nomenclatorului dosarelor,

coordonat cu Direclia de arhivd Chigindu qi aprobat de cdtre pretor.

50. Documentele preturilor care fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii
Moldova se transmit la pSstrare de stat in conformitate cu prevederile legislaliei in
vigoare.
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51. Corespondenla preturii este semnatd de pretor, vicepretor, secretarul preturii,
c onform c omp etenlelor stab i I ite prin di sp o zi\ia pr etodui.
52. Semndturile pe actele oficiale ale preturii sunt aplicate de pretor, vicepretor,
secretarul preturii, inclusiv cu utilizarea semndturii electronice, conform
c omp etenlel or stabi I ite prin di spo zi\ia pr etodui.
53. Blanchetele preturilor de sector se elaboreazd, tniftcat de cdtre Primdria
municipiului Chiqindu, prin dispozilia Primarului General, in strictd conformitate
cu cerinlele stabilite de legislafia in vigoare.

54. Pe blanchetele pentru dispoziliile emise de cdtre pretor, scrisori oficiale,
se plaseazd atdt stema de stat a Republicii Moldova, stema municipiului Chiqindu,
cdt qi stema sectorului, aprobate in condiliile legii.

CAPITOLUL VII
TRANSPARENTA ACTIVITATTI PRETURII

55. Transparen{a procesului decizional in cadrul preturilor de sector se asigurd in
conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 ,,Privind
transparenla in procesul decizional", Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 ,,Privind
accesul la informa{ie", Regulamentul cu privire la asigurarea transparenlei
decizionale in cadrul autoritSlilor administra{iei publice ale municipiului
Chigindu, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chiginiu ff. Il4 din
22 ianuarie 2008.

56. Procedurile de furnizare a informaliilor oficiale sunt stabilite in Regulamentul
preturii cu privire la drepturile Ei obligaliile funclionarilor in procesul de furnizare
a documentelor gi informaliilor oficiale, potrivit prevederilor Legii nr. 982-XIV
din 11 mai 2000 ,,Privind accesul la informa{ie", aprobat prin dispozilia
pretorului.

57. Responsabilitatea pentru asigurarea transparenlei in activitatea Preturii se
pune in sarcina secretarului preturii, ceea ce se consemneazd in figa postului a
acestuia. '

CAPITOLUL VIII
CONTROLUL ADMINISTRATIV AL ACTIVITAuT PRETURII

58. Activitatea pretorului este supusd controlului administrativ in temeiul
Constituliei Republicii Moldova, Legii nr. 436 din 28 decembri e 2006 ,,Privind
administraJia publicd 1ocal6", Legii nr. 136 din 17 iunie 2016,,Privind statutul
municipiului Chigindu" gi a altor acte normative in vigoare.

59. Controlul administrativ include controlul legalitdlii gi controlul oportunitdtii
activitetii autoritdtilor administraliei publ ice local e.

60. Controlul administrativ se efectueazd din oficiu sau la cerere, in condiliile
Legii nr. 436 din 28 decembri e 2006,,Privind administralia publicd locald".

.)9



CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE

61. La data intrdrii in vigoare a prezentului Regulament, se abrogd Regulamentul
de organizare qi func{ionare a preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chiqindu nr.22165 din 5 mai 2005.

62. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat in modul stabilit, prin
decizia Consiliului municipal Chigindu.

Secretar interimar
al Consiliului muni rian TALMACI
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Efectivul-limitd al statelor de personal

ale preturilor de sector

a) Pretura sectorului Botanica - 55 unitdli;
b) Pretura sectorului Buiucani - 49 unitSli;
c) Pretura sectorului Centru - 49,5 unitdli;
d) Pretura sectorului Ciocana - 48 unitdli;
e) Pretura sectorului Rigcani - 5lunita1i.

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI

Anexa nr' 3
iliului municipal

din
2019

an TALMACI

la zia
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STRUCTURA
Preturii sectorului Botanica

Pretor - I
Vicepretor - 2

Secretar - I
Seclia administralie publica locala - 8

Serviciul audien!6 Ei secretariat - 3

Secfia urbanism gi arhitecturd - 4
Seclia locativ-comunald - 7

Seclia social-economicd - 5

Secfia cultur6, tineret gi sport - 4
Seclia asistenfd juridicd - 4
Serviciul contabilitate - 2
Serviciul resurse umane -' I

Serviciul administrativ - l3

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI {:2.

Anexa nr. 4
Consiliului municipal

din
20t9

Adrian TALMACI



Anexa nr. 5

STRUCTURA
Preturii sectorului Buiucani

Pretor - I
Vicepretor - 2

Secretar - I
Sectia administrafie publicd locald - 6

Serviciul audienfd ,si secretariat - 3

Secfia urbanism gi arhitecturd - 4
Sec{ia locativ-comunald - 5
Secfia cultur6, tineret qi sport - 4
Secfia social-economici - 5

Secfia asistenld juridica - 4
Serviciul contabilitate - 2

Serviciul resurse umane - I
Serviciul administrativ - 1l

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI



Anexa nr. 6
nsiliu,lui municipal

din
20t9

STRUCTURA
Preturii sectorului Centru

Pretor - I
Vicepretor - 2

Secretar - I
Secfia administrafie publicd locald - 5

Serviciul audienfd gi secretariat - 3

Secgia urbanism qi arhitecturd - 4
Secfia locativ-comunald - 5
Secfia social-economicd - 5

Seclia cultur6, tineret gi sport - 4
Seclia asistenld juridicd - 4
Serviciul contabilitate - 2
Serviciul resurse umane - I
Serviciul administrativ - 12.5

SECRETAR INTEzuMA
AL CONSILIULUI

Chisi



Anexa nr. 7
onsiliului municipal

din
2019

STRUCTURA
Preturii sectorului Ciocana

Pretor - I
Vicepretor - 2

Secretar - I

Seclia administralie publicd locala - 4
Serviciul audienfd gi secretariat -. 3
Secfia urbanism gi arhitecturi - 4
Secqia locativ-comunald - 6
Secfia social-economicd - 5
Sec{ia culturd, tineret ;i sporl - 4
Seclia asistenfd juridica - 4
Serviciul contabilitate - 2
Serviciul resurse umane -- I
Serviciul administrativ - I I

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI

t 

oir,"" TALMACI



Anexa nr. 8
nsiliului municipal

din
20t9

STRUCTURA
Preturii sectorului Rdscani

Pretor - I

Vicepretor - 2
Secretar - I

Secfia administralie pubticd locala _ 4
Serviciul audienld qi secretariat .- 3
Secfia urbanism gi arhitecturd - 5
Secfia locativ-comunald - 7
Secfia social-economicd - 5
Secfia culturd, tineret gi sport - 4
Secfia asistenld juridica - 4
Serviciul contabilitate - 2
Serviciul resurse umane -- I
Serviciul administrativ - 12

SECRETAR INTERIMA,R
AL CONSILIULUI

ian TALMACI

PRO

Chigindu
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