
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

 
DECIZIE  nr 3/ 

                              din  25 august   2017                    Proiect 
 
 

Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei finanţe 
 

În temeiul art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 155 din 21 iulie 2011 
pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice,  Hotărîrii Guvernului nr. 
757  din 05.07.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei generale 
finanţe a unităţii administrativ-teritoriale”,  Deciziei Consiliului raional nr. 2/33 din 26 
mai 2017 ”Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui 
raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”, 
Consiliul raional DECIDE : 

 
1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei finanţe, 

conform anexei.  
2.  Se pune în sarcina şefului Direcţiei finanţe organizarea activităţii în baza 

Regulamentului aprobat și actelor legislative și normative în vigoare. 
3.   Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 5/13 din 30 noiembrie 2012 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei finanţe”. 
4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa). 
 
 
 
 
 

Preşedinte al şedinţei,                                                                     ______________                   
 

Contrasemnat:          
Secretar al Consiliului raional,                                                                 Nina RUSU 
 
 
 
 
VIZAT: 
Direcția finanțe                      V. Manoli 
Serviciul juridic                      I. Malic 
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       Anexă 
     la Decizia Consiliului raional Străşeni   

       nr. 3/       din  25 august 2017 
 

             REGULAMENTUL 
de funcţionare al Direcţiei finanţe 

 
 

I. Dispoziţii generale 
 

1. Prezentul regulament reglementează statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, 
atribuţiile principale şi drepturile generale ale Direcţiei finanţe, precum şi modul de 
organizare a activităţii acesteia. 

2. Regulamentul Direcţiei finanţe este elaborat în baza Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, 
Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014 şi Hotărîrii Guvernului nr. 757 din 05.07.2004 „Cu privire 
la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii 
administrativ-teritoriale” . 

3.  Direcţia finanţe a raionului este o subdiviziune structurală din subordinea 
Consiliului raional care activează sub conducerea preşedintelui raionului. 

4. În activitatea  sa Direcţia finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi Legile Republicii 
Moldova,  Hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, ordinile  şi instrucţiunile 
Ministerului Finanţelor. 

5. Direcţia finanţe este persoană  juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial în 
trezoreria teritorială respectivă. 
 
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile Direcţiei 
finanţe 

 
                           Misiunea Direcţiei finanţe 

6. Direcţia finanţe asigură implementarea politicii bugetar-fiscale a statului, asigură 
elaborarea, executarea, raportarea şi controlul bugetelor precum şi monitoringul 
financiar al activităţii autorităţilor, instituţiilor publice. 
       
   Funcţiile de bază ale Direcţiei finanţe: 

          - asigură estimările veridice şi economic argumentate ale veniturilor şi 
cheltuielilor bugetare, întru satisfacerea necesităţilor social-economice şi de 
dezvoltare a raionului; 

         -  organizează şi asigură executarea bugetului, asigură utilizarea raţională şi 
eficientă a   mijloacelor bugetare, examinează rapoartele privitor la executarea 
bugetelor, întocmeşte rapoarte generalizatoare, pe care le prezintă Ministerului 
Finanţelor; 

        -   elaborează proiectul bugetului raional, prezentîndu-l preşedintelui, pentru a fi 
prezentat Consiliului raional spre examinare şi aprobare; 
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       -   organizează evidenţa şi analiza executării bugetului şi după caz, înaintează 
propuneri de modificare la venituri şi cheltuieli în bugetele respective; 

       -   asigură finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare ale bugetului în baza 
analizei devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare; 

       -    elaborează măsuri de performanţă privind evidenţa contabilă şi de perfecţionare 
a controlului în vederea utilizării raţionale a resurselor materiale, financiare şi 
umane, respectării legislaţiei în vigoare; 

        -     asigură examinarea minuţioasă şi  în termen a corespondenţei, propunerilor, 
solicitărilor şi a petiţiilor cetăţenilor pe problemele ce ţin de competenţa sa. 

 
          Atribuţiile Direcţiei finanţe: 

          -   organizează evidenţa şi analiza executării bugetului şi după caz, înaintează 
propuneri de modificare la venituri şi cheltuieli în bugetele respective; 

         -   asigură finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare ale bugetului în baza 
analizei devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare; 

         -   elaborează măsuri de performanţă privind evidenţa contabilă şi de perfecţionare 
a controlului în vederea utilizării raţionale a resurselor materiale, financiare şi 
umane, respectării legislaţiei în vigoare; 

         -  asigură examinarea minuţioasă şi  în termen a corespondenţei, propunerilor, 
solicitărilor şi a petiţiilor cetăţenilor pe problemele ce ţin de competenţa sa; 

                - asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului; 

                - asigură gestionarea eficientă a finanţelor publice; 

                 - acordă  ajutorul metodologic în domeniul finanţelor publice; 

                 - organizează şi desfăşoară trimestrial  seminare referitor la aplicarea actelor normative; 
 

III. Drepturile şi responsabilităţile Direcţiei finanţe 
                  
            7. Direcţia finanţe este în drept să: 

a) dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze; 
b) înainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare privind perfecţionarea şi 
eficientizarea procesului de  elaborare, aprobare şi executare a bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
c) efectueze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de 
elaborare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale; 
d) verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile publice finanţate de la 
bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective; 
e) solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile 
publice finanţate de la buget informaţiile necesare pentru elaborarea şi executarea 
bugetului unităţii administrativ-teritoriale. 
f) participe în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a 
fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate 
de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea. 

           8.Direcţia finanţe este responsabilă de: 
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a) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui 
Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a 
ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor; 
b) executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor 
autorităţii executive a unităţii administrativ teritoriale, în conformitate cu cadrul 
legislativ; 
c) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ teritoriale, 
în conformitate cu cadrul legislativ; 
d) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor 
efectuate; 
e) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării 
sau pierderii lor; 
f) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în 
termenele stabilite de legislaţia în vigoare; 
g) respectarea termenelor de rezolvare a documentelor și petițiilor. 
 

IV. Structura şi organizarea activităţii Direcţiei finanţe 
 

   Structura Direcţie finanţe 
          9.  Structura şi statele de personal ale Direcţiei finanţe se aprobă de către Consiliul 

raional. Consiliul   raional poate opera modificări în structura Direcţiei finanţe şi 
distribui personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile 
unităţii administrativ-teritoriale respective. 

         10. Direcţia finanţe conform statelor de personal este constituită din 12 persoane: 
1) Şef al Direcţiei finanţe 
2) Contabil-şef 
3) Specialist principal  
4) Specialist superior  
Serviciu elaborarea şi administrarea bugetului 
5) Şef serviciu  
6) Specialist principal  
7) Specialist principal 
8) Specialist principal 
9) Specialist principal 
10) Specialist superior  
11) Secretar al conducătorului 
12) Şofer 

 
 

Conducerea Direcţiei finanţe 
11.  Şeful Direcţiei finanţe este desemnat în funcție, în bază de concurs desfăşurat 
conform legislaţiei în vigoare, şi eliberat din funcţie de către Consiliul raional, 
informînd Ministerul Finanţelor. 
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12. Personalul Direcţiei finanţe se desemnează în funcție în bază de concurs, organizat 
în conformitate cu legislația în vigoare, şi se eliberează din funcţie de către şeful 
Direcţiei finanţe. 
13. Direcţia finanţe activează sub conducerea şefului Direcţiei finanţe, care poartă 
răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor Direcţiei. 
14.  În cadrul Direcţiei  finanţe activează 1 funcţionar  public de conducere, 9 funcţionari 
publici de execuţie, 2 unităţi de personal de deservire tehnică cu următoarele atribuţii: 

          
 Atribuţiile  şefului direcţiei  

                    
- asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului; 

               - asigură finanţarea ritmică a cheltuielilor  prioritare; 

               - asigură gestionarea eficientă a finanţelor publice; 

               - acordă  ajutorul metodologic în domeniul finanţelor publice; 

 - asigură executarea controlului permanent al respectării ordinii interne de serviciu 
şi a  disciplinei de muncă. 

              - organizează şi desfăşoară trimestrial  seminare referitor la aplicarea actelor normative; 
 

           Personalul  direcţiei 

1) Contabil-şef 
- asigură ţinerea evidenţei contabile a executării bugetului raional; 

- asigură întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă trimestriale şi anuale la Direcţia 

generală finanţe; 

- asigură primirea şi verificarea întocmirii dărilor de seamă privind executarea planului    
de finanţare a executorilor de buget finanţaţi de la bugetul raional; 

    - exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în primăriile satelor, comunelor, 

oraşelor; 

- participă în caz de necesitate la efectuarea reviziilor în instituţiile publice. 

- generalizează şi  analizează trimestrial şi anual rapoartele financiare ale instituţiilor 

subordonate administraţiei publice locale; 

- prezintă în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor  rapoartele trimestriale şi 

anuale privind executarea bugetului raionului; 

- exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor şi          

ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional; 

2) Specialist principal 
- generalizează şi  analizează trimestrial şi anual rapoartele financiare ale instituţiilor 

subordonate administraţiei publice locale; 

- prezintă în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor  rapoartele trimestriale şi 

anuale privind   executarea bugetului raionului; 

- exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor şi          

ale  instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional; 
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            - organizează şi desfăşoară seminare referitor la aplicarea actelor normative; 

 

3) Specialist superior 
- generalizează şi  analizează trimestrial şi anual rapoartele financiare ale instituţiilor 

subordonate administraţiei publice locale; 

- prezintă în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor  rapoartele trimestriale şi 

anuale privind   executarea bugetului raionului; 

- exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor şi          

ale  instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional; 

4) Şef  Serviciul elaborarea şi administrarea bugetului 
       - coordonează activitatea Serviciului elaborarea şi administrarea bugetului; 

- asigură estimarea veridică şi economică argumentată a veniturilor şi cheltuielilor 

bugetului raionului; 

     - analizează mersul executării bugetului raionului; 

- elaborează în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor conform principiilor pe 

bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii 

viitor/i, pronosticul bugetului raionului; 

- comunică autorităţilor administraţiei publice din sate (comune) şi oraşe, în termenele 

stabilite de legislaţie, după primirea de la Ministerul Finanţelor a indicaţiilor 

metodologice privind prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii 

statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i. 

- pregăteşte indicaţii metodice privind întocmirea proiectelor de buget pentru 

executorii(ordonatorii) de buget a instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional; 

- elaborează proiectul bugetului raional; 

- generalizează proiectele bugetelor locale şi proiectul bugetului raional şi le prezintă 

Ministerului Finanţelor în formele şi termenele stabilite; 

       - întocmeşte proiectul deciziei şi a anexelor, precum şi alte documente adiţionale şi le 

prezintă preşedintelui pentru a fi înaintate spre examinare şi aprobare Consiliului 

raional; 

    - efectuează dirijarea metodologică a planificării bugetare; 

            - pregăteşte materiale şi în caz de necesitate înaintează propuneri de rectificare a  

          bugetului raional; 

            - analizează şi prezintă Consiliului raional informaţia despre utilizarea fondului de 

rezervă a bugetului  raional. 

5) Specialist principal 

- asigură estimarea veridică şi economică argumentată a veniturilor şi cheltuielilor 

bugetului raionului; 

 - analizează mersul executării bugetului raionului; 

        - elaborează în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor conform principiilor pe 

bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii 

viitor/i, pronosticul bugetului raionului; 
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- comunică autorităţilor administraţiei publice din sate (comune) şi oraşe, în termenele 

stabilite de legislaţie, după primirea de la Ministerul Finanţelor a indicaţiilor 

metodologice privind prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii 

statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i. 

- pregăteşte indicaţii metodice privind întocmirea proiectelor de buget pentru 

executorii(ordonatorii) de buget a instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional; 

- elaborează proiectul bugetului raional; 

- generalizează proiectele bugetelor locale şi proiectul bugetului raional şi le prezintă 

Ministerului Finanţelor în formele şi termenele stabilite; 

  - întocmeşte proiectul deciziei şi a anexelor, precum şi alte documente adiţionale şi le 

prezintă preşedintelui pentru a fi înaintate spre examinare şi aprobare Consiliului 

raional; 

           - efectuează dirijarea metodologică a planificării bugetare; 

            - pregăteşte materiale şi în caz de necesitate înaintează propuneri de rectificare a 

bugetului raional; 

           - analizează şi prezintă Consiliului raional informaţia despre utilizarea fondului de 

rezervă a  bugetului  raional. 

6)  Specialist principal 

- asigură ţinerea evidenţei contabile a Direcţiei finanţe; 

- asigură întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă trimestriale şi anuale la Direcţia 

generală finanţe; 

- asigură primirea şi verificarea întocmirii dărilor de seamă privind executarea planului 
de finanţare a executorilor de buget finanţaţi de la bugetul raional; 
- exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în primăriile satelor, comunelor, 

oraşelor; 

- participă în caz de necesitate la efectuarea reviziilor în instituţiile publice. 

7) Specialist superior 

           - asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor bugetului  

           raionului; 

           - analizează mersul executării bugetului la partea de venituri; 

           - elaborează în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor conform principiilor pe 

bază ale          politicii statului în domeniul veniturilor bugetare pe anul/anii 

viitor/i, pronosticul bugetului raionului; 

           - analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul  

           întîi; 

           - solicită şi recepţionează proiectele bugetelor locale; 

           - generalizează proiectele bugetelor locale şi proiectul bugetului raional şi le  

prezintă Ministerului Finanţelor în formele şi termenele stabilite; 

           - prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în 
bugetul public    naţional. 
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8) Secretar al conducătorului 
-  asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; 

            - duce evidenţa corespondenţei Direcţiei finanţe. 
9) Şofer 
- asigură deplasarea colaboratorilor conform necesităţilor de serviciu 
 

V. Dispoziţii finale 
 

15. În procesul elaborării şi executării bugetului raional Direcţia finanţe colaborează cu: 
                   - Inspectoratul fiscal de stat teritorial; 
                   -  Unitatea teritorială a trezoreriei de stat; 
                   - subdiviziunea teritorială a Departamentului Control Financiar şi Revizie; 
                   - subdiviziunea structurală a Departamentului Statistică şi Sociologie; 
                   - alte instituţii şi organizaţii. 
           16. Direcţia finanţe se instituie, reorganizează, lichidează prin Decizia Consiliului raional. 
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