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REGULAMENTUL
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I. DISPOZITII GENERALE

1.1. Regulamentul privind organizarea gi funclionarea Secliei control
in cadrul Aparatului Primdriei municipiului Chigindu (in continuare
Regulament) stabilegte misiunea, sarcinile de baz6,, atribuliile,
responsabilitdlile gi imputernicirile Secliei control (in continuare Seclie),
precum gi modul de organizare a activitefi acesteia in cadrul Primdriei.

1.2. Prezentul Regulament este elaborat in baza Legilor Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administralia publicd
locald", nr. 190-XIII din 19.07.94 "Cu privire la petilionare", hotirdrilor
Guvernului Republicii Moldova nr. 115 din 28.02.96 privind aprobarea
Instrucfiunilor cu privire la finerea lucrdrilor de secretariat in organele
administraliei publice locale ale Republicii Moldova, nr.287 din
28.03.2000 privind aprobarea Instrucfiunii-tip despre organizarea gi
derularea controlului asupra executdrii actelor legislative.

1.3. in activitatea sa Secfia se cdlSuzegte de Constitulia Republicii
Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Pregedintelui, hotdrdrile
Parlamentului qi Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului
municipal Chiqindu qi dispoziliile conducerii Primdriei municipiului
Chiqindu, de alte acte legislative gi normative, precum $i de prezentul
Regulament.

1.4. Activitatea Secfiei este coordonatd de c6tre secretarul
Consiliului municipal Chigindu.



II. MISIUNEA SECTIEI

2.1. Misiunea Secliei constd in organizarea, coordonarea,
evaluarea, monitorizarea gi exercitarea controlului profesionist, imparlial
gi transparent asupra executdrii, in termenele stabilite, de cdtre directiile
generale, direcliile gi subdiviziunile Consiliului municipal, Primdriei
municipiului Chigindu, preturile de sector, primdriile oragelor, satelor
(comunelor) a actelor legislative qi normative, decretelor Preqedintelui
Republicii Moldov a, deciziilor Consiliului municipal Chigindu,
interpeldrilor consilierilor municipali 9i dispoziliilor/indicafiilor
conducerii Primdriei municipiului Chiqindu.

III. SARCINILE DEBAZA ITN SECTIEI CONTROL

Seclia are urmdtoarele surcini de bszd:
3.1. Organizarea gi exercitarea procesului de monitorizare (analizd,,

planificare, gestionare gi implementare) a acliunilor de control privind
executarea, in termenele stabilite, a prevederilor fixate in actele
legislative gi normative, decretele Preqedintelui Republicii Moldova,
deciziile Consiliului municipal Chiqindu, interpeldrile consilierilor
municipali 9i disp oziliile lindicaliile conducerii Primiriei municipiului
Chigindu.

3.2. Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor de
do cumente c e v izeazd, rezultate I e monitor izdrii pro ce sulu i privind gradul
de executare a actelor legislative gi normative, precum qi a procesului de
elaborare a materialelor informalionale gi sintezelor analitice.

3.3. Coordonarea procesului de conlucrare cu responsabilii de
controlul intbrn gi funcfionarii Secliei monitorizarea domeniilor de
ramurd in vederea asigur[rii monitorizdrii eficiente a procesului de
executare a documentelor.

3.4. Acordarea asistenlei informafionale conducerii Primdriei
municipiuluimunicipiului Chigindu referitor la mersul execut[rii de cdtre directiile
generale, direc{iile qi subdiviziunile Consiliului municipal, Primdriei

Chigindu referitor la

municipiului Chiqindu, preturile de sector, primdriile oragelor, satelor
(comunelor) a documentelor luate la control.

3.5 Organizarca gi menfinerea funcfionalitdlii sistemului de
management financiar gi control in cadrul Directiei.



IV. ATRIBUTIILE SECTIEI

Sec(ia are urmdtoarele atribu(ii
4.1. In domeniul organizdrii pi exercitdrii procesurui de

monitorizare (analizd, planiticare, gestionare gi implementare) a
acTiunilor de control privind escecularea, in termenele stabilite, a
actelor legislative Si normative, decretelor gi dispoziliitor PreSsfliatelui
Republicii Moldova, deciziilor Consiliului municipat Chisindu,
interpeldrilor consilierilor municipali pi dispoziliitor/indica(iilor
conducerii Primdriei municipiului Chisindu

4.r.r. Asigurd analiza situaliei in domeniul organizdrii gi
exercitdrii procesului de control asupra executdrii de citre direcliile
generale, direcliile gi subdiviziunile Consiliului municipal, Primdriei
municipiului Chigindu, preturile de sector, primdriile oragelor, satelor
(comunelor) a prevederilor fixate in actele legislative qi normative.

4.I.2. Asigurd planificarea procesului de monitorizare gi control
asupra execut[rii documentelor, reiegind din misiunea gi sarcinile de bazd
ale Secliei.

4.I.3. Asigurd gestionarea eficientd a procesului de monitorizare gi
control asupra executdrii documentelor, in conformitate cu prevederile
legislafiei in vigoare.

4.I.4. Asigurd implementarca procesului de monitorizare privind
executarea, in termenele stabilite (cu termene expres de executare), de
cdtre direcliile generale, direcliile gi subdiviziunile Consiliului municipal,
Primdriei municipiului Chigindu, preturile de sector, primdriile oraqelor,
satelor (comunelor) a prevederilor fixate in actele legislative gi
normative, decretele Preqedintelui Republicii Moldova, actele parvenite
din organele procuraturii gi Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat,
hotdr6rile ihstanfelor de judecatS, deciziile Consiliului municipal
Chigindu, interpel6rile consilierilor municipali, dispoziliile/indicaliile
conducerii Primdriei municipiului Chigindu, prin luarea la eviden{d
computerizatd gi controlul permanent in sistemul automatizat.

4,2. in domeniul coordondrii procesului de elaborare a
proiectelor de documente ce vizeazd rezultutele monitorizdrii procesului
privind gradul de executare a actelor legislative Si normative, precum Sis procesului de elaborare a materislelor anulitice qi sintezelor
informa(ionale.

4.2.1. Asiguri elaborarea proiectelor de documente privind
domeniul de monitorizare gi control al procesului de executare a
documentelor.



4.2.2. AsigurS coordonarea gi evaluarea procesului executoriu
privind realizarea obiectivelor stabilite in documentele de stat de

importante vital[ (programe nalionale gi municipale, strategii na{ionale qi

municipale de dezvoltare, planuri, acliuni etc.)
4.2.3. Asigurd coordonarea gi elaborarea materialelor analitice gi

sintezelor informative referitoare la executarea documentelor in Prim[ria
municipiului Chiqiniu.

4.3. In domeniul coordondrii
responsabilii de controlul intern din

procesului de conlfucrare cu
csdrul direc(iilor. generale,

direc(iilor gi subdiviziunilor Consiliului municipal, Primdriei
municipiulai ChiSindu, preturilor de sector, primdriilor oraselor,
satelor (comunelor) tn vedereu asigurdrii monitorizdrii eJiciente q

procesului de execulare a documentelor.
4.3.L Asigurd conlucrarea eficientb cu responsabilii de control

intern gi funclionarii Secliei monitorizarea domeniilor de ramurd in
vederea executdrii, in termenele stabilite, a documentelor qi indicaliilor
conducerii Primdriei municipiului Chiqindu.

4.3.2. Contribuie la organizarea gi desfEgurarea seminarelor
tematice pentru responsabilii de controlul intern asupra executdrii
documentelor.

4.3.3. Asigurd acordarea asistenlei metodologice responsabililor de

control intern din cadrul direcliilor generale, direcfiilor $i

subdiviziunilor Consiliului municipal, Primdriei municipiului Chigindu,
preturilor de sector, primiriilor oragelor, satelor (comunelor).

4.4. in domeniul acorddrii asistenlei informa(ionale conducerii
Primdriei municipiutui Chigindu referitor la mersul executdrii, tn
termenele stabilite, a documentelor.

4.4.1." Asigurd elaborarea gi prezentarea conducerii Primiriei
municipiului Chigindu a rcpoartelor privind executarca documentelor
luate la control, conform situaliei din prima zi a frecdrei luni, dupd caz,

ori de cAte ori sunt solicitate.
4.4.2. Asigurd informarea conducerii Primdriei municipiului

Chigindu despre mersul executdrii prevederilor fixate in actele legislative,
normative, deciziile Consiliului municipal Chigindu gi actele normative
inteme.

4.4.3Implementeazd sistemul de management financiar gi control:

- stabilegte obiectivele operalionale SMART bayate pe indicatorii de

performan!5;



- identific6 qi evalueazd, riscurile asociate obiectivelorl activitdlilor de
bazd;
- realizeazd eficient gi eficace, in toate funcfiile/ procesele de bazd ale

activitdlii de control intern, care pot fi prevenite, curente sau de detectare;
fine evidenla riscurilor in realiyarea obiectivelor qi elaborcazd

descrierea graficd gi/sau narativd a proceselor de bazd.

V. RESPONSABILITATILE SECTIEI

Sec(ia sre urmdtoarele resp o nsabilitdli :
5.1. Monitorizarea eficientd a procesului de executare in termenele

stabilite a prevederilor actelor legislative gi normative, deciziilor
Consiliului municipal Chigindu, dispoziliilor/indicafiilor conducerii
Primdriei municipiului Chiginau.

5.2. Informarea operativd a conducerii Primdriei municipiului
Chigindu despre cazurile de tergiversare a procesului de executare a
prevederilor fixate in actele legislative qi normative, deciziile Consiliului
municipal Chigindu gi dispoziliile primarului general gi ale viceprimarilor

' municipiului Chigindu.
5.3. Implementarea eficientd a metodelor avansate de lucru in

domeniul monitorizdrii qi controlului execut6rii documentelor.
5.4. Asigurarea transparenfei, calitdlii gi obiectivitdlii materialelor

privind executarea documentelor luate la control.
5.5. Asigurarea pdstrdrii gi a confidenlialitdlii documentelor pe care le

examineazd,,in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare.
VI. iMPUTERNICIRILE SECTIEI

Seclia are urmdtoarele imputerniciri:
6.1. Soliiitarea de la subdiviziunile gi serviciile Consiliului municipal

gi ale Primdriei municipiului Chigindu a informaliilor necesare pentru
punerea qi scoaterea de la evidenfd a actelor supuse controlului (inclusiv
qi copiil: rdspunsurilor privind executarea lor).

6.2.Inaintarea solufiilor de optimizare a procesului de monitorizare gi
control asupra executdrii documentelor in cadrul Primdriei municipiului
Chiqiniu.
VII. ORGANIZAREA ACTIVITATTT SNCTTNT
7.1. Activitatea Secfiei este organizatd qi dirijat[ de citre geful Secfiei,
care este numit gi destituit din funcfie de cbtre primarul general al
municipiului Chi g indu.



7.2. Activitatea Sec{iei se desflqoard in baza planurilor anuale de
activitate.

7-3. geful Secfiei: asiguri realizarea funcfiilor principale qi
atribuliilor de bazd, ale Secliei; delimiteazd, obligaliunile de funclie ale
angaja{ilor Secliei; elaboreazd, gi prezintd spre avizarc conducerii
Primdriei municipiului Chigindu, la necesitate, proiecte de decizii ale
Consiliului municipal Chigindu gi dispozilii ale conducerii Primdriei
municipiului Chigindu, in limita competenfelor stabitite; exercitd
controlul in vederea execut6rii obliga{iunilor de serviciu de cdtre angajafii
Secfiei; in caz de absen!6, atribuliile gefului Secfiei pot fi suplinite de
cdtre unul din angajalii Secfiei, la propunerea acestuia; intreprinde
mdsuri de perfeclionare continud a pregdtirii profesionale a funclionarilor
Secfiei; examineazd corespondenla curentd a Secliei gi organizeazd,
executarea ei; elaboreazd fiqele de post ale angajafilor Secliei gi le
prezintd, spre aprobare primarului general al municipiului Chiqiniu;
participd, in mod obligatoriu, la gedinfele operative pe l6ngd primarul
general al municipiului Chigindu gi consemneazd, indicafiile date qefilor
de subdiviziuni; asiguri executarea interpeldrilor consilierilor municipali
9i a inscrierilor protocolare inregistrate in cadrul gedinlelor Consiliului
municipal; exercitd qi alte atribulii stabilite de cdtre conducerea Primiriei
municipiului Chigindu ce lin de domeniul Sec{iei Control.

VIII.

8.1. Documentele elaborate de Seclie sunt vizate in mod obligatoriu
de cdtre qeful Secfiei gi inaintate spre semnare conducerii Primdriei
municipiului Chigindu, conform prevederilor Regulamentului de
organizare gi functionare a Prim[riei municipiului Chigindu gi legislaliei
in vigoare.

8.2. Corespondenla Secfiei, actele de circuit intern sunt examinate gi
semnate de citre geful Secfiei.

8.3. Lucrdrile de secretariat se lin in conformitate cu prevederile
cadrului normativ in vigoare gi Instrucfiunile privind finerea lucrdrilor de
secretariat in organele administrafiei publice locale ale Republicii
Moldova.

8.4. Documentele se inregistreazd, conform Nomenclatorului aprobat
al dosarelor.



l.

:

t

D( DISPOZITII FINALE

9.1. Nu se admite punerea in sarcina Secliei a atributiilor
neprevdzute de prezenful Regulament qi a celor care nu vizeazi, materia
domeniului respectiv.

9.2. Angajafii secfiei cad sub incidenfa codului muncii al
Republicii Moldova, fiind numili gi destituiti din funclie prin disp ozigia
primarului general al municipiului Chigindu.

9.3. Reorgartizarea, reducerea statelor de personal gi lichidarea
Secliei tin de competenfa primarului general gi respectiv a Consiliului
municipal Chigindu.

9.4. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat, in
modul stabilit, prin dispozilia primarului general al *,rtri"ipiului
Chigindu.

SECRETAR AL MUNICIPIULUI




