
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

tel/fax (297) 2-20-58, Q97) 2-20-57 E-mait bascon@mail.ru

DECIZIE
PEIIIEHI{E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 04 martie 2022 nr.01/08

Cu privire la aprobarea organigramei qi statelor de personal
ale Aparatului preqedintelui raionului, ale direcliilor qi ale'
altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional Basarabeasca

in legdturd cu reorganizarea unor subdiviziuni din cadrul Consiliului raional
Basarabeasca, aparilia in legdturd cu aceasta a necesitdlii de aprobare a organigramei,
structurii qi efectivul limitd a Aparatului preqedintelui raionului qi subdiviziunilor
Consiliului raional qi a statelor de personal ale Aparatului preqedintelui raionului,
direcliilor qi altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional, ddnd curs demersului
nr. 09 din 14 februarie 2022 al qefului adjunct al Direc{iei finanfe, dna Maria
Muntean, in conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 43612006 privind
administraliapublicd locald (MO nr. 32-35/2007 art. I I6), Legea nr.1551201 I privinil
aprobarea Clasificatorului unic al funcliilor publice (MO nr. 164-t65/201I art. 480),
Legea nr. 15812008 cu privire la funclia publicd gi statutul func{ionarului public (MO
nr' 230-232/2011 art.840), Hotirdrea Guvernului nr. 10011201 I privind punerea in
aplicare a unor acte ligislative(MO nr. 23B-242/2011 art. ll00), lindnd cont de avizul
Comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional pentru economie, buget qi
finanfe, Consiliul raional Basarabeasca

DBCIDE:
1. Se aprobd Organigrama (anexa nr.I), structura Ei efectivul limitd a Aparatului
preqedintelui raionului qi subdiviziunilor Consiliului raional (anexa nr.2), precum qi
statele de personal ale Aparatului preqedintelui raionului, ale direcliilor qi ale altor
subdiviziuni subordinate Consiliului raional Basarabe asca (anexa nr. 3).
2. Cheltuielile necesare pentru implementarea prezentei decizii vor fi efectuate in
limita mijloacelor financiare pentru retribuirea rnuncii planificate in bugetul raional
pentru anuI2022.
3. Preqedintele raionului, conducbtorii subdiviziunilor structurale cu statut de
persoand juridicd subordinate Consiliului raional Basarabeasca vor asisura in
termenii stabiliti de legislalie:
3.1. intocmirea statelor de personal in condiliile anexei nr. 5 a Hotdrdrii Guvernului
nr.20112009 privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire
la funclia publicd qi statutul funclionarului public cu prezentarea spre avizare
Cancelariei de Stat;
3.2. elaborarea schemei de incadrare in conformitate cu Ordinul Ministerului
finanlelor nr. 21812018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de



incadrare pentru personalul angajat in sectorul bugetar 9i prezentarea pentru

inregistrare la Ministerul Finanlelor.
4. S; stabilegte cd statele de personal ale Aparatului pregedintelui raionului, ale

direcliilor gi ale altor subdiviziuni subordinate Consiliului raional Basarabeasca,

aprobate prin prez enta decizie vor intra in vigoare dupb avizarea de c6tre Cancelaria

de Stat.
5. Controlul executdrii perezentei decizii se pune inn sacina preqedintelui

raionului(dl Piotr Pu;cari), precum qi Comisiei consultative de specialitate a

Consiliului rational pentru economie, buget qi finanle (dl Andrei Chircov).
6. Prezenta decizie urmeazd a fi publicatd in Registrul de stat al actelor locale, adusd

la cunoqtinla persoanelor vizate, precum qi la cunoqtinld publicd prin afiqarea pe

pagina oficiald a Consiliului rational; www.basarabeascq.md.

Pregedintele qedinlei
Consiliului raional Basarabeasca

Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului
Raional Basarabeasca

l,t dq ile GARABA

Gheorghe LIVITCHI
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Anexa nr. 2
la decizia Consiliului raional

nr. 0 l/08 din 04.03.2022

Structura qi efectivul limitia
Aparatului preqedintelui raionului si subdiviziunilor Consiliului raional

Secretarul Consiliului raional Basara

Denumirea Numirul de unititi
Aparatul presedintelui raionului 20

Seclia Economie, Construclii qi Dezvoltarea
teritoriului

4

Sectia culturd 4

Serviciul agriculturS, relaJii funciare qi cadastru
.t
J

Directia finante Basarabeasca 10

Directia invdtdm6nt general Basarabeasca t6
Direclia asistenld sociald qi proteclie a familiei
Basarabeasca

7

TOTAL: 64,0

V#T'



Anexa nr.3

I a d e c' z: 
,.o;Ti|i;|;f ;"'1r1j

Statele de personal ale Aparatului pregedintelui raionului Basarabeasca qi

subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Basarabeasca

Denumirea functiilor qi subdiviziunilor Categoria func{iei
nublice/postului

Numirul func{iei
publice/postului

l. Anaratul n esedintelui raionului

Presedinte al raionulur fdp

Vicepresedinte al raionului fdp 2

Secretar al consiliului raional fpc I

Arhitect-sef fpe I

Specialist principal fpe
a
J

Audit intern fpe

Contabil-sef fpe

Secretar administrativ suPerior pdtafap I

Secretar-stenograf odtafap I

Sofer pa 2

Sectia administratie Publici
Sef sectie fpc I

Specialist principal fpe I

Specialist superior fpe I

Specialist fpe

Total sectie 4
Serviciul arhivl
Sef serviciu fpc 1

Soecialist fpe

Total serviciu 2

Total Aparatul pre\edintelui raionului - 20

Subdiviziunile
2. Sec{ia economier relr!

Consiliului raional
tructii si dezvoltarea teritoriului

$ef secJie fpc I

Specialist principal fpe /.

Specialist superior fpe I

Total sec(ie - 4
3.Sectia culturi

Sef sectie fpc

Specialist principal fpe z

Specialist fpe I

Total sectie - 4
4. Serviciul agriculturi, rela{ii funcire qi cadastru

Sef serviciu fpc I

Specialist principal fpe

Specialist superior fpe 1

Total sectie - 3

Secretarul Consiliului raional Gheorghe Livilchr


