
REPUBLICA MOLDOVA

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

tel/fu< (297) 2-20-58, (297) 2-20-57 E-mail bascon(DnraiLlr

DECIZIE
PEIIIEHI,lE

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 04 martie 2022 nr.0l/18

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
stabilirea numirului abonamentelor de telefoane
de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru angajafii
subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca

in scopul asigurdrii angajalilor subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca cu
telefoane/faxuri gi linie mobild, precum qi reducerii cheltuielilor pentru plata
serviciilor aferente qi convorbirile telefonice de serviciu, in temeiul Hotdrarii
Guvernului nr. 1362 din 22.12.2005 cu privire la aprobarea Normativelor vizdnd
num6rul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru
angaja{ii autoritdlilor administraliei publice, versiune in vigoare din 01.06.2018 in
baza modificdrilor operate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 50212018 (MO nr.l76-
180/01.06.18 art.553), in conformitate cu art.43 alin. (2) qi art. 46 din Legea nr.
43612006 privind administralia public locald (MO nr.32-35/2007 art,I l6), Consiliul
raional Basarabeasca.

DECIDE:
1. Se aprobd Regulamentul privind stabilirea numdrului abonamentelor de telefoane
de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru angajalii subdiviziunilor Consiliului
raional Basarabeasca, conform anexei.
2. Executarea prezentei decizii se pune in seama conducdtorilor gi contabililor-qefi
din cadrul subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional.
3. Sursele financiare pentru executarea prezentei decizii vor fi asigurate din bugetul
raional.
4. Controlul executdrii prezentei decizri se atribuie dlui Piotr Puqcari, pregeclinte al
raionului.
5. Prezenta decizie intrd in vigoare la data publicdrii in Registrul de Stat al Actelor
Locale, urmeaz6, a ft adusS la cunoqtinla persoanelor cointeresate, precum qi la
cunoqtinld publicd prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.

Pregedintele gedinlei
Consiliului raional B

Contrasemneazd:

Vasile GARABA

Gheorghe LIVIJ'CHI
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Secretarul Consiliului rai



Anexa
la decizia Consiliului raional

nr. 01/18 din 04.03.2022

REGULAMENT
privind stabilirea numirului abonamentelor de telefoane de serviciu,

faxuri, telefoane mobile pentru angaja{ii subdiviziunilor
Consiliului raional Basarabeasca

1. Prezentul Regulament este elaborat in temeiul Legii nr. 436 din 28 decembrie

2006, privind administralia publicd 1oca15, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Legii lgl atn 16 octombrie 2003 privind finanJele publice locale, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare, Hotdririi Guvernului nr. 1362 din 22 decembrie 2005 ou

privire la aprobarea Normativelor vizind numdrul abonamentelor de telefoane de

serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autoritSlilor administraliei

publice (cu exceplia legdturii telefonice guvernamentale), avind ca scop asigurarea

angajalilor subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca cu telefoane de serviciu

gi reducerea cheltuielilor pentru plata serviciilor aferente.

2. Regulamentul stabileqte normativele privind numdrul abonamentelor de telefoane

de serviciu, faxuri, telefoane mobile utilizate de cStre Aparatul Preqedintelui si

subdiviziunile Consiliului raional intru asigurarea indeplinirii atribuliilor de

serviciu(a nexd la regulament).

3. Persoanele de demnitate public6, funclionarii publici de conducere qi execulie, alte

categorii de angajali vor fi asigurali cu telefoane de serviciu, in limita alocaliilor

aprobate pentru intrelinerea acestor servicii.

il. Utilizarea telefoanelor de serviciu

4. Prezentul Regulament reglementeazd utilizarea, in scopuri de serviciu, a

telefoanelor de serviciu, faxurilor, telefoanelor mobile, de cdtre angajalii Aparatului

Preqedintelui, subdiviziunile Consiliului raional.

5. Convorbirile telefonice se vor efectua, de angajalii Aparatului Preqedintelui,

subdiviziunile Consiliului raional in limita cheltuielilor lunare, aprobate pentru un

numdr de telefon fix sau mobil.

6. Se tnterzice, angajalilor din Aparatului Preqedintelui, subdiviziunile Consiliului

raional utilizareatelefoanelor de serviciu i5r scopuri personale.

7. In cazul utilizdrii telefonului de serviciu in scopuri personale, cheltuielile

inregistrat e, rtrmeazd a fi suportate de cdtre persoana care a utihzat neadecvat, contrar

prevederilor prezentului regul ament telefonul de servi ciu'

Secretarul Consiliulu
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la Regulamentul privind stabilirea numdrului

abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri,

telefoane mobile pentru angaj alii subdiviziuni lor
Consiliului raional Basarabeasca

Normative
vizind numlrul abonamentelor telefoanelor de serviciu,
faxuri, telefoane mobile pentru angaja{ii subdiviziunilor

structurale ale Consiliului raional Basarabeasca

prezentele Normative reglementeazd,numdntl abonamentelor de telefoane, faxuri, telefoane mobile

pentru utilizare in exercitarea atribuliilor de serviciu de cdtre angajalii subdiviziunilor Consiliului

raional Basarabeasca.
Se stabilesc urmdtoarele normative de asigurare cu mijloace de legdturd telefonicd:

1. Aparatul preg edintel ui raion ului
Presedinte al raionului:
- telefott fix, 2 numere (linie), cu limita anuald de 1200 lei

Vicepresedinte al raionului pe probleme economice:
- telefon fix (1 fax), 1 numdr (linie), cu limita anuald de 600 lei

Vicepresedinte al raionului pe probleme sociale:
- telefon fix, 1 numdr (linie), cu limita anuald de 600 lei

Secretar al Consiliului raional:
- telefon fix, 1 numdr (linie), cu limita anuald de 1000 lei

Sectia administrafie Publici:
- telefon fix (lfax), 3 numere (linii), cu limita anuala de 2400 lei

Subdiviziunea j uridicl :

- telefon fix, 1 numdr (linie), cu limita anual[ de 600 lei

Subdiviziunea resurse umane:
- telefon fix, I numdr (linie), cu limita anuald de 600 lei

Contabilitatea:
- telefon fix (lfax), 1 numdr (linii), cu limita anuala de 1000 lei

Serviciul arhivi:
- telefon fix (lfax), 1 numdr (linie), cu limita anuald de2200lei
Arhitect-sef:
- telefon fix, 1 numdr (linie), cu limita anuald de 1000 lei

Anticamera:
- telefon fix (lfax), 1 num6r (linie), cu limita anuald de 2600 lei

2. Serviciul agriculturio rela{ii funciare ;i cadastru:
- telefon fix (1fax),2 numere (linie), cu limita anuald de 2000 lei

3. Sec(ia Economie, construc{ii qi dezvoltarea teritoriului:
- telefon fix (1fax),2 numere (linii), cu limita anuala de 3500 lei

4. Secfia culturi:
- telefon fix (1 fax), 1 numar (linii), cu limita anuald de 2000 lei

5. Directia finan{e:
- telefon fix (lfax),4 numere (linii), cu limita anuald de

6. Direc{ia asistenfi social[ qi protec{ia familiei:

10000 lei

- telefon fix (lfax), 15 numere (linii), cu limita anuald de

- telefon mobil, 16 numere, cu limita anuald de 9600 lei

7. Direc{ia invlfimint general Basarabeasca:
- telefon fix (3fax), 7 numere (linii), cu limita anual[ de 2100 lei

- telefon mobil, 17 numere, cu limita anuald de 24000 lei

13200 lei



8. $coala de arte:
- telefon fix, 1 numdr (linii), cu limita anuald de 2000 lei

9. Serviciul de deservire a clddirilor:
- telefon fix, 2 numere (linii), cu limita anuald de 1200 lei

Secretarul Consiliului
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Contabilul-qef din cadrul
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