
NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul  deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea  Direcției finanţe 

 

 

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

        Proiectul  deciziei ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea  Direcției finanţe a fost elaborat de Direcția finanţe ca urmare a adoptării 

Deciziei Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017 prin care a fost aprobată o nouă 

organigramă și statele de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. 

Noua organigramă a generat unele modificări în statele de personal ale Direcției finanţe 

prin reducerea secţiei elaborarea şi administrarea bugetului şi instituirea Serviciului 

elaborarea şi administrarea bugetului cu şase unităţi de personal.  În rezultatul 

modificărilor operate apare necesitatea aprobării unui nou regulament al direcției.  

     Proiectului deciziei  ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea  Direcției finanţe a fost elaborat în scopul asigurării concordanței acesteia 

cu Decizia nominalizată, cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 757 din 05 iulie  2004 

”Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al Direcţiei Generale Finanţe de organizare 

și funcționare a unităţii administrativ-teritoriale. 

     Prin urmare, în vederea asigurării eficienței managementului organizațional al 

direcției, stabilirii atribuțiilor de serviciu pentru angajați se propune aprobarea 

Regulamentului privind  organizarea  și funcționarea Direcției finanţe. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

     Proiectului deciziei  ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea  Direcției finanţe conține în anexă  Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Direcției finanţe, care reglementează  detaliat modul de organizare a 

activității,  misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale și drepturile acesteia.   

Regulamentul conține III   capitole și  9  puncte. 

    Structura Direcției este: 

- Șeful direcției 

- Contabil-șef 

-  Specialișt principal 



-  Specialișt superior 

-  Serviciul elaborarea şi administrarea bugetului 

- Sef serviciu 

- Specialişti principali(4)  

- Specialist superior 

-     Secretar al conducătorului 

       - Şofer   

     Prin implementarea regulamentului se urmărește  eficientizarea  managementului în 

domeniul finanţelor publice, sporirea responsabilității  funcționarilor publici în  

exercitarea  atribuțiilor de serviciu.  

III. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile 

vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate pentru retribuirea muncii  pe anul 2017 în 

bugetul Direcției. 

IV. Impactul proiectului 

      Proiectul va avea un impact semnificativ în organizarea activității direcției și pentru 

asigurarea și garantarea profesionalismului și responsabilității funcționarilor angajați. 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare și 

actelor administrative a autorității  

     Urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesar abrogarea decizie Consiliului 

raional nr. 5/13 din 30 noiembrie 2012 Cu privire la aprobarea Regulamentului 

organizare şi funcţionare a Direcţiei finanţe. 

VI. Consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a consiliului 

raional  www.crstraseni.md la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări 

publice ale proiectelor. 
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