
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
RAIONUL SOROCA СОРОКСКИЙ

РАЙОН
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ СОРОКА

DECIZIE nr.________

din “____” _____________ 2019

Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 25.08.2015
“Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 14/1
din 26.04.2012 “Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor
de personal ale Primăriei oraşului în formulare nouă”.

În temeiul art. 14 (1), (2) , 40 (1), 26 (3) din Legea privind administrația
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu modificările operate ulterior, în
conformitate cu prevederile art. 3, 67 (1) din Legea cu privire la funcția publică și
statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, art. 62, 63 din Legea
cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017 (cu modificările operate
ulterior), Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270
din 23.11.2018 (anexa nr. 3 în tabelul nr. 1 și 2, anexa 10), art. 20 (2) b) din
Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XVII din 16.10.2003 (cu modificările
operate ulterior), Notificarea nr.1304/OT9-71 din 03.05.2019 Oficiul Teritorial
Soroca, Consiliul Municipal DECIDE:

1. Se modifică anexa nr. 1 din decizia C/o nr. 2/3 din 25.08.2015 „Cu
privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 14/1 din 26.04.2012 “Cu
privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Primăriei oraşului în
formulare nouă” şi se expune în redacție nouă.

2. Se stabileşte sursa de finanţare pentru acoperirea integral a costurilor
realizării prezentei decizii, în limita surselor aprobate la compartimentele
respective.

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul
official al primăriei municipiului Soroca www.prisoroca.md; www.primsoroca.eu.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului Lilia
Pilipeţchi.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

SECRETARUL C/M MARCEL BUȘAN

Elaborat: M. Zabulica

Coordonat:
__________ L. Pilipeţchi, primar

Avizat:

__________ M. Bușan, secretarul C/m

http://www.prisoroca.md
http://www.primsoroca.eu


Nr.
d/o

Denumirea subdiviziunii
interioare

Nivelul de studii Codul funcției
publice

Numărul de
unități

1. Primar superioare A1047 1
2. Viceprimar superioare A1048 3
3. Secretar al consiliului

local
superioare A2160 1

4. Contabil-șef superioare A2162 1
5. Arhitect-șef superioare A2161 1
6. Specialiști principali superioare A2202 10
7. Specialiști superiori superioare A2222 4
8. Specialiști superioare A2228 4
9. Contabil principal H6036 2
10. Contabil superior H6045 2
11. Secretară H6140 1
12. Dactilografă H6141 1
13. Administrator H6135 0,5
14. Conducător - auto H6174 2
15. Muncitor necalificat H6185 1

Total 34,5

__________ V. Cojocaru, jurist

Anexa nr.1
la decizia nr._____din_______

SATELE DE PERSONAL ȘI EFECTIVUL-LIMITĂ
APARATUL PRIMĂRIEI MUN. SOROCA

SECRETARUL C/M SOROCA MARCEL BUŞAN



1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Primăria mun. Soroca , Specialist resurse umane
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite.
Hotărîrea Judecătoriei Soroca nr. 3-46/19 din 26.07.2019, Notificarea
nr.1304/OT9-71 din 03.05.2019, conform prevederilor Legii nr. 270 din
23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, anexa nr.3
în tabelul nr.1 și nr. 2, anexa nr.10, unde sunt stipulate codurile funcțiilor noi.
Tot odată avînd în vedere că funcția „intendent” și „deretecătoare” nu se
regăsește expres în Legea nr. 270/2018, poate fi asimilată cu funcția
„administrator” și „muncitor necalificat”, în acelaș timp la fel și funcția de
„secretar-dactilograf”
se clasifică în 2 funcții „secretară” și „dactilografă”.
Luînd în consideraţie că s-a mărit volumul de lucru a juristului privind dosarele
civile în instanţa de judecată şi organele de urmărire penală, unde participarea
juristului este obligatorie, analiza şi efectuarea expertizei judiciare a proiectelor
de decizii şi dispoziţii şi examinarea petiţiilor pe parcursul anului, funcţia de
secretar a comisiei de licitaţie şi totodată îndeplinirea funcţiei de secretar al
comisiei administrative conform art. 21 a Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din
25.03.2010 privind aprobarea Regulamentului comisiei administrative, se
propune de a implementa încă o unitate de jurist.
Menţionînd faptul că în decizia C/m nr. 2/3 din 25.08.2015 „Cu privire la
modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 14/1 din 26.04.2012 „Cu privire la
aprobarea statelor de personal a Primăriei mun. Soroca” nu se regăseşte
„contabilitatea centralizată” în statele de personal, se propune de a include în
statele de personal conform Legii nr. 270 din 23.11.2018 (anexa nr. 10).
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.
------------------------------------------------------------------------------
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În temeiul art. 14 (1), (2), 40 (1) din Legea privind administrația publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006, cu modificările operate ulterior, în conformitate cu
prevederile art. 3, 67 (1) din Legea cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, art.62, 63, din Legea cu privire
la actele normative nr. 100 din 22.12.2017 (cu modificările operate ulterior),
Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din
23.11.2018 (anexa nr. 3 în tabelul nr.1 și 2, anexa 10), art. 20 (2) b) din Legea privind
finanţele publice locale nr. 397-XVII din 16.10.2003 (cu modificările operate ulterior),
Notificarea nr.1304/OT9-71 din 03.05.2019.

5. Fundamentarea economico-financiară
Hotărârii Guvernului RM nr.1231 din 12.12.2018 pentru punere a în aplicare a
prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din

25.08.2015 “Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 14/1
din 26.04.2012 “Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal

ale Primăriei oraşului în formulare nouă”.



7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Prezenta decizie se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe site-ul oficial al
primăriei municipiului www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu și totodată se
comunică prin transmiterea copiilor.

- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Direcției Finanțe.

8. Constatările expertizei anticorupție

9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice
Corespunde cerințelor prevederilor legii cu privire la actele normative nr.100 din
22.12.2017 (cu modificările operate ulterior), Legea privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018 (anexa nr. 3 în tabelul nr.1
și 2, anexa 10), Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, cu modificările operate ulterior, din Legea cu privire la funcția
publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, Hotărârii
Guvernului RM nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Legii
nr.764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a RM, Legea
privind finanțele publice locale nr. 397-XVI din 16.10.2003 ( cu modificările
operate ulterior).
11. Constatările altor expertize
-

Ex. M. Zabulica, specialist

http://www.primsoroca.md
http://www.primsoroca.eu

