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CUVÎNT ÎNAINTE

Stimaţi primari, consilieri locali,

în ultimii ani, în Republica Moldova, ca şi în alte state est-europene, au avut loc 
schimbări esenţiale de ordin politico-administrativ şi, prin urmare, administraţia locală 
a fost supusă unor transformări majore. Dezvoltarea autonomiei locale, şi respectiv a 
comunităţilor locale, este şi va fi una din priorităţile de bază ale Guvernului Republicii 
Moldova. În perioada imediat următoare, în procesul de administrare a treburilor locale, 
vor interveni schimbări importante, ce ţin de implementarea unor reforme radicale în 
domeniul administraţiei locale. Scopul final al reformei de descentralizare, care este 
promovată în prezent de Guvern, îl constituie transformarea autorităţilor locale în nişte 
structuri moderne şi eficiente, care vor oferi servicii de calitate comunităţilor pe care le 
reprezintă.

Descentralizarea înseamnă apropierea deciziei de cetăţean şi creează pre-
mize pentru întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice 
locale prin:
•	 soluţionarea rapidă, în funcţie de specificul şi resursele locale, a problemelor 

respectivei unităţi administrativ-teritoriale;
•	 organizarea şi coordonarea de către autorităţile locale a serviciilor publice în 

concordanţă cu nevoile locale;
•	 creşterea gradului de operativitate al deciziei, care nu mai necesită aprobări de 

la nivel central;
•	 utilizarea cu mai mare eficienţă a resurselor materiale, financiare şi umane, 

capabile să răspundă unor nevoi prioritare ale colectivităţilor locale, pe care 
autorităţile locale le cunosc şi le simt mai bine decît autorităţile centrale;

•	 responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale în faţa alegătorilor lor;
•	 promovarea managementului participativ în gestionarea intereselor fiecărei 

colectivităţi locale.
După alegerile locale din iunie 2011, în administraţia publică locală a venit un 

număr mare de oficiali noi aleşi. În legătură cu aceasta, devine imperativă instruirea 
celor care vor administra comunităţile locale şi vor activa în folosul cetăţeanului. 
Cancelaria de Stat a depistat necesitatea de instruire a noilor aleşi locali, în vederea 
corespunderii cerinţelor de consolidare a unei administraţii publice locale moderne 
şi eficiente. 
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Prin intermediul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), 
un grup de experţi propune acest ghid pentru orientarea noilor aleşi locali din ca-
drul autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi doi.

Ghidul alesului local este destinat celor implicaţi în procesul de implementare 
a legislaţiei în domeniul administraţiei publice locale şi creează un cadru modern, 
eficient şi durabil pentru instruirea aleşilor locali. Lucrarea este concepută drept un 
îndrumar de implementare a cadrului legal şi a bunelor practici în domeniul admi-
nistraţiei publice, permiţînd autorităţilor administraţiei publice locale să înţeleagă 
mai bine sarcinile şi funcţiile ce le revin, contribuind la dezvoltarea unor capacităţi 
extrem de necesare.

În numele Cancelariei de Stat, exprim convingerea că Ghidul va contribui la efi-
cientizarea activităţii aleşilor locali şi la transformarea APL într-un factor decisiv al 
dezvoltării comunităţilor.

Ţin să aduc, pe această cale, sincere mulţumiri Ambasadei Regatului Suediei din 
Republica Moldova, Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, pentru susţi-
nerea financiară acordată în editarea acestui ghid, dar şi pentru alte activităţi imple-
mentate prin intermediul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, ac-
tivităţi care duc la dezvoltarea administraţiei publice locale din Republica Moldova.

Victor BODIU, 
Secretar General al Guvernului
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INTRODUCERE
O primă etapă în activitatea alesului local este documentarea, fără de care po-

tenţialul acumulat de predecesori nu poate fi valorificat.
A nu te afla, astăzi, în pas cu progresele înregistrate de UE în domeniul admi-

nistrării şi administraţiei, echivalează cu o descalificare profesională, literatura de 
specialitate fiind pentru aleşii locali ceea ce este memoria pentru colectivitate/so-
cietate.

Activitatea alesului local este predeterminată de două obiective fundamentale: 
nevoia de a cunoaşte anticipat evenimentele, fenomenele şi procesele care evo-
luează în localitate; precum şi de satisfacerea anumitor necesităţi materiale şi spi-
rituale ale cetăţenilor. Accelerarea fără precedent a ritmului schimbărilor impune 
prevederea perfecţionării continue a funcţionarilor publici de toate nivelurile. 

Cunoaşterea legislaţiei în vigoare, a tendinţelor de dezvoltare economică, pre-
cum şi a proceselor care se produc în UE, SUA şi în alte zone dezvoltate, constituie o 
obligaţie permanentă pentru fiecare ales local.

„Ghidul alesului local” poate servi în calitate de primă sursă de documentare. El 
este structurat în 5 capitole şi anexe. În ghidul actual sînt utilizate şi unele capitole 
din „Ghidul alesului local”, autori Tudor Deliu, Tatiana Savca, Svetlana Arionescu şi 
alţii, Chişinău, 2007.

În primul capitol, sînt examinate organizarea sistemului administraţiei publice, 
cadrul legal de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale, competen-
ţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale. Se dau definiţii 
şi interpretări ale noţiunilor de bază, cu care se confruntă alesul local în activitatea 
de zi cu zi. Este evident că nu toate noţiunile utilizate în administraţia publică pot fi 
explicate în mod elementar. Într-adevăr, definind o noţiune, noi trebuie să o exlicăm 
pornind de la lucruri mai simple; în acelaşi timp, se poate dovedi că noţiunile mai 
simple, pentru unii aleşi locali, la rîndul lor, trebuie explicate. Pentru a ţine seama de 
astfel de situaţii, materialul este prezentat sub formă logică inductivă. Concluziile de 
bază sînt prezentate în chenar.

Avînd în vedere tendinţele actuale ale proceselor de descentralizare şi au-
toguvernare, o atenţie deosebită se acordă conceptului de autonomie locală, 
metodologiei descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale şi modalităţilor de învestire în funcţie, numire, alegere, 
motivelor şi modalităţilor de destituire, demitere, revocare, suspendare sau de-
misie a acestora.
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Capitolul al doilea se referă la funcţionarea administraţiei publice locale. Este 
examinat procesul politicilor publice locale, care cuprinde următoarele etape: în-
scrierea în agendă; identificarea problemei; diagnosticul situaţiei; definirea scopului 
şi obiectivelor politicii; evaluarea şi testarea soluţiilor alternative; adoptarea vari-
antei de politică aleasă; implementarea politicii publice; monitorizarea şi evaluarea 
politicii publice.

Este descrisă modalitatea de participare a cetăţenilor la procesul de elaborare 
a politicilor publice. Este analizat, de asemenea, procesul decizional la nivel local; 
sînt indicate domeniile de conlucrare a administraţiei publice locale cu sectorul 
asociativ pentru soluţionarea problemelor de dezvoltare comunitară; competenţele 
Agenţiei Proprietăţii Publice.

Capitolul al III-lea ţine de finanţele publice locale. La început, sînt descrise sis-
temul finanţelor publice locale şi elementele de bază ale bugetelor locale. Se face 
referire la cadrul legal în domeniul finanţelor publice, sînt date notele metodologice 
privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de 
buget pe anul 2012 şi a estimărilor pe anii 2013-2014. Sînt descrise particularităţile 
de elaborare a prognozei veniturilor. Este descris modul de elaborare şi fundamen-
tare a bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale (UAT), sînt examinate schemele 
de întocmire a rapoartelor şi controlului privind execuţia bugetelor locale.

Capitolul al IV-lea se referă la organizarea şi gestionarea serviciilor publice lo-
cale, la descentralizarea serviciilor. Sînt enumerate caracteristicile serviciilor publice, 
formulate principiile, derivate din sistemul democratic al autoguvernării locale, în 
baza cărora autorităţile administraţiei publice locale pot înfiinţa servicii publice în 
condiţiile Legii, în orice domeniu de activitate. Ele impun administraţia să găsească, 
de exemplu, cel mai bun raport între costuri şi calitatea serviciilor prestate cetăţe-
nilor; să aplice aceleaşi reguli pentru toţi prestatorii de servicii ş.a. Sînt indicaţi paşii 
pe care trebuie să-i întreprindă autoritatea publică locală în procesul de organizare 
şi gestionare a serviciilor publice locale, enumerate competenţele autorităţilor în 
organizarea şi gestionarea serviciilor publice. 

În acelaşi capitol, este examinat managementul serviciilor publice locale. Se 
arată că necesităţile generale ale colectivităţii într-un sistem democratic pot fi satis-
făcute prin mai multe moduri: crearea unor organisme sociale; agenţi privaţi; orga-
nizaţii nonguvernamentale. Operarea eficientă cu practica acumulată se realizează 
prin intermediul unor noţiuni, caracteristici, clasificări, principii. Sînt descrise modul 
de organizare a serviciilor publice locale, precum şi acţiunile autorităţilor publice 
locale în procesul de gestionare a serviciilor publice; este demonstrat beneficiul 
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care provine de la descentralizarea serviciilor publice, descentralizarea raţională în-
semnînd apropierea deciziei de cetăţean, caracterul adecvat necesităţilor sale. Sînt 
reflectate, de asemenea, şi aspectele de descentralizare patrimonială. 

În capitolul al V-lea sînt abordate politicile publice privind APL prin prisma 
drepturilor omului şi a egalităţii de gen. Se menţionează că alesul local este obligat 
nu numai să cunoască standardele de protecţie, dar şi să le respecte, să contribuie la 
curmarea oricărui act ilicit ce atentează la vreun drept sau libertate. Sînt enumerate, 
de asemenea, standardele în materia drepturilor omului (SDO), conţinutul dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamentale. Este abordată problema egalităţii de şanse şi tra-
tament între femei şi bărbaţi pe plan naţional, sînt enumerate principiile şi normele 
etice în activitatea oficialilor aleşi din autorităţile administraţiei publice locale.

În anexe se conţin referiri la Legile privind administraţia publică locală, descen-
tralizarea administrativă, statutul alesului local, aprobarea Regulamentului-cadru 
privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, dezvoltarea regio-
nală, transparenţa în procesul decizional, asigurarea egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi.

Acest ghid este scris în speranţa că va face subiectul ce ţine de administrare şi 
administraţie mai agreabil pentru aleşii locali, fără sacrificiul rigorii.

Colectivul de autori aduce mulţumiri Programului Comun de Dezvoltare Locală 
Integrată şi îşi exprimă încrederea că activităţile desfăşurate în cadrul Programului 
vor îmbunătăţi, în mod esenţial, eficacitatea sistemului de funcţionare a autorităţi-
lor locale de toate nivelurile. Dorim mult succes aleşilor locali şi tuturor celor intere-
saţi de domeniul administrării publice locale.

   Vasile MARINA,
doctor habilitat, profesor universitar,

rectorul Academiei de Administrare Publică 
pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
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Capitolul I.  
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE  

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1.1. Organizarea sistemului administraţiei publice:  
principii, criterii, structuri

Tot mai frecvent, în uzul curent se folosesc noţiuni precum „administrarea”, „ad-
ministraţie”, „administraţie publică”, „administraţie de stat”, „administraţie publică 
centrală”, „administraţie publică locală”, „administraţie de stat teritorială”. Deseori 
aceste noţiuni se utilizează fără a se face vreo distincţie între ele. Acest fapt ar putea 
fi explicat prin prezenţa elementului comun al acestor sintagme – „administer”.

Pentru a evita confuziile, vom încerca să definim, pentru început, două noţiuni 
de bază: „administrare” şi „administraţie”. Noţiunea de „administrare” provine din ver-
bul „a administra”.

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, „a administra” înseamnă „a 
conduce, a cîrmui, a gospodări o instituţie, o întreprindere etc.,” iar „administraţie” 
este „totalitatea organelor administrative ale unui stat, ale unei instituţii, însărcinate 
cu administrarea acestei instituţii pentru realizarea funcţiilor sale”1. Deci între „admi-
nistrare” şi „administraţie” există o diferenţă esenţială. S-ar putea chiar afirma că se 
administrează prin administraţie. Dacă noţiunile de „administrare” şi „administraţie” 
pot fi utilizate vis-à-vis de orice instituţie, organizaţie etc., noţiunea de „administra-
ţie de stat” concretizează obiectul administrării. În acelaşi dicţionar, menţionat an-
terior, se specifică că „administraţia de stat este o formă de activitate (executivă sau 
de dispoziţie) a statului pentru realizarea funcţiilor sale, totalitatea organelor de stat 
prin care se desfăşoară aceasta activitate”.

Considerăm că tălmăcirea noţiunilor de mai sus nu ar fi completă fără explica-
rea noţiunii „public, publică”.

Substantivul „public” înseamnă „o colectivitate mare de oameni, mulţime, 
lume...”, iar adjectivul „public, publică” semnifică „al statului, de stat, care priveşte în-
tregul popor, pus la dispoziţia tuturor”. De aici reiese că administrarea ţării este în-
credinţată administraţiei de stat, care îşi exercită obligaţiunile prin intermediul unor 
autorităţi statale – „autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” –, a căror 

1 „Dicţionar explicativ al limbii române”, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1998, pag.13.
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menire este de a administra în interesele statului. Deci administraţia publică se re-
marcă prin caracterul său public, fiind pusă în folosul general al societăţii. Obiectul 
administraţiei publice constă în realizarea valorilor care exprimă interesele statului, 
reflectate în acte legislative şi administrative.

În opinia cercetătorului A. Iorgovan, „prin administraţie publică înţelegem acea 
activitate care consta, în principal, în organizarea şi asigurarea executării, dar şi în 
executarea nemijlocită a prevederilor Constituţiei, ale tuturor actelor normative şi 
ale celorlalte acte juridice emise de autorităţile statului de drept, activitate realizata 
de către autorităţile administraţiei publice. De aici desprindem, pe de o parte, po-
ziţia administraţiei publice în cadrul diferitelor activităţi ale autorităţilor statale sau 
ale colectivităţilor locale, iar, pe de altă parte, descifrăm cele două elemente com-
ponente esenţiale şi indispensabile ale administraţiei publice, şi anume elementul 
structural-organic şi elementul funcţional”.

La nivel de element structural, administraţia publică se compune din structurile 
administraţiei publice centrale şi cele ale administraţiei publice locale. Noţiunea de 
„structură” are aceeaşi semnificaţie ca şi cea de „organizare administrativă”, deoare-
ce se referă la ordonarea unor părţi componente ale unui tot întreg.

Pe de o parte, apare administraţia publică centrală, adică guvernul central cu 
toate componentele sale, care este cel care conduce afacerile politice şi gestiunea 
intereselor generale pentru ansamblul colectivităţii naţionale”, iar pe de altă par-
te – administraţia publică locală (sau „totalitatea autorităţilor publice locale”), care 
este constituită, în condiţiile legii, pentru satisfacerea intereselor generale ale locu-
itorilor unei unităţi administrativ-teritoriale. Administraţia publică locală este ele-
mentul principal în rezolvarea problemelor de interes local, care joacă un rol-cheie 
în dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale şi în asigurarea serviciilor publice 
necesare cetăţenilor.

Conform art. 1 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.06, „Administraţia publică locală este totalitatea autorităţilor publice lo-
cale constituite în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale 
locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale”.

Pentru a pătrunde în esenţa acestei definiţii, e necesar de clarificat unele mo-
mente. Foarte des noţiunea de „unitate administrativ-teritorială” se identifică cu cea 
de „localitate”, şi acest lucru este greşit.

Unitatea administrativ-teritorială (UAT) este o comunitate de oameni care lo-
cuiesc pe un teritoriu anumit (sat, comună, oraş, municipiu) şi dispun de autorităţi 
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legal constituite. Dat fiind faptul că o comună este formată din două-trei şi mai mul-
te sate, nu fiecare sat reprezintă o unitate administrativ-teritorială, ci întreaga co-
mună, deoarece treburile publice din această comună sînt gestionate de un singur 
consiliu şi un singur primar (de exemplu, comuna Şîşcani din r-nul Nisporeni este 
formată din trei sate: Şîşcani, Drojdieni şi Odaia, în care activează un singur consiliu 
şi un singur primar.

În Republica Moldova, unităţile administrativ-teritoriale sînt structurate în două 
niveluri. La nivelul întîi se află satele (comunele) şi oraşele (municipiile).

De nivelul al doilea ţin raioanele (în număr de 32), municipiul Chişinău şi uni-
tăţile teritorial autonome, cu statut juridic special (actualmente, o astfel de unitate 
teritorial autonomă este Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTA Găgăuzia).

Figura 1. Unităţile administrativ-teritoriale din Republica Moldova

Unitatea administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public şi dis-
pune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi a altor unităţi 
administrativ-teritoriale.

O altă noţiune menţionată în definiţie este cea de „autoritate”. În literatura de 
specialitate, cît şi în lexicul cotidian, noţiunea de „autorităţi” este folosită cu aceeaşi 
conotaţie ca şi substantivul „organe” (autorităţi ale administraţiei publice locale, or-
gane ale administraţiei publice locale).

Noi vom opera cu noţiunea de „autorităţi”, dat fiind faptul că în actele legisla-
tive şi normative se utilizează anume această noţiune. Autorităţile locale, pe drept 
cuvînt, sînt nişte elemente ale descentralizării administrative, care soluţionează în 
unităţile administrativ-teritoriale, problemele specifice colectivităţilor locale.

Potrivit art. 3 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.06, „Autorităţile administraţiei publice 
locale beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, 
au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exer-
citîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat”.
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Ca şi unităţile administrativ-teritoriale, autorităţile administraţiei publice locale 
sînt de două niveluri.

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi sînt cele care activea-
ză pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) şi sînt constituite pentru 
promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale.

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea sînt cele constitu-
ite şi care activează pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, unităţi teritoriale 
autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea 
problemelor populaţiei din unităţile administrativ-teritoriale respective.

Tabelul 1.  Autorităţile administraţiei publice locale

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Nivelul I Nivelul al II-lea

Autorităţi deliberative

Consiliile săteşti (comunale)
Consiliile orăşăneşti (municipale

Consiliile raionale
Consiliul municipal Chişinău
Adunarea populară a Găgăuziei 

Autorităţi executive

Primarii satelor (comunelor)
Primarii oraşelor (municipiilor)

Preşedinţii de raion
Primarul general de Chişinău
Guvernatorul Găgăuziei
Comitetul Executiv al Găgăuziei

consiliile locale şi raionale, primăriile şi preşedinţii de raioane funcţionează 
ca autorităţi administrative autonome. Între autorităţile de nivelul întîi şi 

cele de nivelul al doilea nu există relaţii de subordonare.

Competenţa cu care sînt investite autorităţile administraţiei publice locale este 
deplină şi integră. Ea nu poate fi pusă în cauză sau limită de o altă autoritate ierarhic 
superioară, decît în condiţiile legii.

Autorităţile administraţiei publice locale nu sînt supuse puterii autorităţilor 
centrale, dat fiind faptul că ele nu sînt numite de centru, ci sînt alese de cetăţenii cu 
drept de vot din unităţile administrativ-teritoriale.
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În virtutea atribuţiilor care le îndeplinesc, autorităţile se împart în autorităţi de-
liberative şi autorităţi executive.

Autorităţile deliberative sînt cele care decid (adoptă decizii) în soluţionarea 
problemelor de interes local. Din ele fac parte consiliile săteşti (comunale), oraşe-
neşti (municipale), raionale şi Adunarea Populară a Găgăuziei. Ultima e investită şi cu 
dreptul de a adopta legi cu caracter local în limitele Unităţii autonome Găgăuzia.

Consiliul este o autoritate colegială a administraţiei publice locale, se bucură 
de un statut autonom, în sensul că el deliberează asupra intereselor specifice ale co-
lectivităţilor locale şi decide cu privire la modul de realizare a acestora, fără ameste-
cul din partea autorităţilor centrale, dar fiind responsabile în exclusivitate de modul 
de gestionare a acestor interese.

Fiind alese după sistemul pluripartid, răspunderea lor politică este numai de 
ordin electoral, în sensul că ele sînt înzestrate cu competenţe specifice administra-
ţiei publice locale pentru a decide asupra modului de soluţionare a problemelor 
colectivităţilor locale.

Consiliile sînt compuse din consilieri aleşi pe bază de scrutin electoral, prin vot 
universal egal, direct, secret şi liber exprimat.

În temeiul art. 11 (1) al Legii 436-XVI, numărul consilierilor se stabileşte în func-
ţie de numărul de locuitori preluat din datele statistice de la data de 01 ianuarie a 
anului în care au loc alegerile. Excepţie constituie numărul de consilieri din mun. 
Chişinău. Conform art. 56 (2) al Legii 436-XVI, consiliul municipal Chişinău se consti-
tuie din 51 de consilieri.

În dependenţă de numărul de locuitori din unităţile administrativ-teritoriale, 
numărul consilierilor variază între 9 şi 43. Consiliul este legal constituit, dacă sînt 
validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Autorităţile executive ale administraţiei publice locale constituie un sistem 
din două niveluri:

I nivel – primarii satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor);
al II-lea nivel – preşedinţii de raion, primarul general de Chişinău, Başcanul şi 

Comitetul executiv al Găgăuziei.
Primarul este şeful administraţiei publice locale, autoritate reprezentativă a po-

pulaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă prin 
vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data va-
lidării următorului mandat de primar, cu excepţia cînd mandatul încetează înainte 
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de termen. Prelungirea, prin lege organică, a mandatului de primar poate avea loc 
numai în caz de război sau catastrofă.

Calitatea primarului ca autoritate executivă derivă atît din faptul că el este res-
ponsabil de îndeplinirea deciziilor consiliului local, cît şi din faptul că el trebuie să 
realizeze în unitatea administrativ-teritorială legile republicii, actele internaţionale 
la care Republica Moldova este parte, cît şi toate actele administrative adoptate de 
autorităţile centrale. Fiind autoritate executivă a consiliului aceasta nu implică supu-
nerea primarului Consiliului.

Conform art. 6 (1) al Legii nr. 436-XIV din 28.12.06, consiliile locale şi primarii 
funcţionează ca autorităţi administrative autonome, soluţionînd în sate (comune), 
oraşe (municipii), treburile publice în condiţiile legii.

Primarul dispune de o structură funcţională numită Primărie care îl asistă în 
exercitarea atribuţiilor legale.

Poate candida la funcţia de primar orişice cetăţean al Republicii Moldova cu 
drept de vot, care a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 ani, indiferent 
unde are viză de domiciliu.

Preşedintele raionului este autoritate publică executivă a consiliului raional. El 
este ales de către consiliul raional, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii 
aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul dacă candidatura propusă nu 
întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă 
şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una 
dintre candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în ter-
men de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales 
candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi. Demiterea din funcţie a 
preşedintelui raionului se face prin decizia consiliului, cu votul a două treimi din 
numărul consilierilor aleşi, la cererea a cel puţin o treime din consilieri.

Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte au-
torităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, pre-
cum şi în instanţele judecătoreşti. De asemenea, el exercită conducerea operativă a 
serviciilor publice de interes raional.

Preşedintele raionului dispune de o structură funcţională (aparatul preşedin-
telui raionului), care îl asistă în exercitarea atribuţiilor sale legale. Aparatul preşedin-
telui raionului funcţionează în baza unui regulament adoptat de consiliul raional. La 
fel ca şi în cazul primarului, preşedintele raionului şi consiliul raional funcţionează 
ca autorităţi administrative autonome soluţionînd treburile publice raionale în con-
diţiile legii.
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Guvernatorul Găgăuziei (Başcanul) este persoana oficială supremă a 

Găgăuziei. Este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un 

mandat de 4 ani. Poate candida la funcţia de Başcan cetăţeanul Republicii Moldova 

care a împlinit vîrsta de 35 ani şi posedă limba găgăuză.

Başcanul este membru al Guvernului Republicii Moldova, fiind confirmat în 

această funcţie printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova.

Başcanul exercită conducerea activităţii autorităţilor publice şi poartă răspun-

dere pentru executarea atribuţiilor investite prin lege.

Organul executiv permanent al Găgăuziei este Comitetul executiv care este for-

mat de către Adunarea Populară cu votul majorităţii deputaţilor.

Comitetul executiv asigură exercitarea respectării Constituţiei Republicii 

Moldova, a legilor adoptate de Parlament, precum şi a actelor normative ale Adunării 

populare.

Comitetul executiv deţine dreptul de iniţiativă legislativă în Adunarea 

Populară.

Întrucît administrarea este un scop în sine, formularea principiilor administraţi-

ei publice şi implementarea lor adecvata în fiecare situaţie constituie baza rezolvării 

sarcinilor ei concrete şi trebuie să faciliteze realizarea obiectivului fundamental de 

satisfacere a interesului general.

Respectiv orice activitate trebuie să aibă un punct de pornire, acele elemente şi 

idei călăuzitoare pe care se va clădi întreaga activitate organizatorico-funcţională.

În conformitate cu prevederile art.109 al Constituţiei Republicii Moldova şi 

art.3 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI „Administraţia publică 

locală în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei lo-

cale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei 

publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit”. 

Putem afirma cu certitudine că principiile administraţiei publice locale se înscriu 

în definiţia conceptului de principii constituţionale şi reprezintă prescripţii gene-

ral-obligatorii, care stabilesc direcţiile fundamentale ale organizării şi funcţionării 

administraţiei publice locale şi potrivit cărora se formează şi funcţionează autori-

tăţile administraţiei publice locale. Respectarea acestor principii este o obligaţiu-

ne juridică a tuturor celor care au tangenţă cu domeniul de activitate în care sînt 

instituite, indiferent dacă aceştia au sau nu calitate de autorităţi, ori sînt simple 

persoane fizice sau juridice.



Ghidul alesului local18

Autonomia locală 
Conceptul de „autonomie locală”, definit prin art.3 din Cartea Europeană, sti-

pulează: „Exerciţiul autonom al puterii locale prevede dreptul şi capacitatea efectivă 
a colectivităţilor locale de a rezolva şi de a gira în cadrul legii, sub propria lor respon-
sabilitate şi în favoarea populaţiei o parte importantă din treburile publice”. În acest 
context, autonomia locală reprezintă un principiu care dă expresie descentralizării 
administrative şi impune cu putere imperativă implementarea acestuia. Ea se asoci-
ază cu stabilirea unui statut distinct al colectivităţilor locale, la autorităţilor acestora, 
în raport cu administraţia centrală şi cu autorităţile care exercită funcţiile acestora în 
unităţile administrativ-teritoriale.

Principiul autonomiei locale nu este numai un concept teoretic şi nu are un conţi-
nut abstract. El are un suport material, care se exprimă prin acţiuni practice, concrete. 
Autonomia locală are drept fundament economic sfera patrimonială proprie pe care 
autorităţile locale o gestionează ca un autentic proprietar, în condiţiile legii2 

Formele de administrare, la baza cărora se află principiul autonomiei locale, 
prevăd dreptul cetăţenilor unei comunităţi de a-şi satisface interesele proprii de si-
nestătător, liber şi autonom. Dacă acest principiu ar avea aplicare completă, ar avea 
drept rezultat dezvoltarea la cetăţeni a spiritului de libertate, de demnitate cetăţe-
nească, de interes pentru binele obştesc, ar fi o adevărata şcoală politică. Principiul 
autonomiei locale este unul dintre principiile fundamentale ale oricărui regim de-
mocratic, şi presupune ca autorităţile decizionale, constituite în mod democratic, să 
beneficieze de o autonomie largă în ceea ce priveşte competenţele, modalităţile de 
a le exprima şi mijloacele necesare pentru îndeplinirea misiunilor lor.

Nu poate fi contestată importanţa acestui principiu în organizarea şi funcţiona-
rea autorităţilor administraţiei publice locale. Drept dovadă serveşte şi constituirea 
Asociaţiei Mondiale pentru colectivităţile locale, numită „Uniunea Internaţională a 
Organelor şi Puterilor locale” (IULA), care la cel de-al 27 Congres Mondial de la Rio de 
Janeiro (26.09.1986) a adoptat „Declaraţia Universală cu privire la autonomia locală”. 
Ca şi în Carta Europeană, aici se defineşte autonomia locală ca un drept şi o datorie 
pentru colectivităţile locale de a încheia şi gira afaceri publice sub propria respon-
sabilitate şi în interesul populaţiei locale, drept exercitat de persoane şi de organe 
reprezentative alese în mod liber şi de funcţionarii acestora aleşi sau desemnaţi de 
organele executive.

2 Cozmanca O., Preda M., „Legea administraţiei publice locale”, Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p.11.
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De menţionat faptul că atît Carta Europeană, cît şi Declaraţia Universală sub-
liniază că principiul autonomiei locale trebuie să fie stipulat în Constituţie sau în 
legislaţie internă, care determină forma de guvernămînt a unei ţări, conferindu-i, 
astfel, garanţia statalităţii.

Principiul autonomiei locale nu presupune o independenţă totală, o izolare a 
autorităţilor administraţiei publice locale de autorităţile centrale. Autonomia loca-
lă nu este o manieră de independenţă, care este acordată unei colectivităţi locale. 
Ea este puterea de decizie liberă, în facultatea de a decide într-o sferă de atribuţii 
locale, în care interesele locale trebuie reglate şi gestionate, dar sub controlul unei 
autorităţi ierarhice.

Autonomia locală nu înseamnă dreptul unei colectivităţi de a guverna singură 
în orice problemă, fără a ţine seama de raporturile cu colectivităţile similare, cu cele 
situate la niveluri superioare sau cu cele centrale.

Colectivităţile locale sînt integrate material (teritorial) şi juridic în statul suveran, 
care le asigură autonomia necesară gestionării treburilor lor specifice, dar numai în 
măsura în care aceasta se integrează în ordinea juridică a statului.

Autonomia locală mai presupune asigurarea corelării intereselor locale cu cele 
naţionale, respectarea componentei materiale şi teritoriale, legal, stabilite, respec-
tarea şi îndeplinirea programului de guvernare, acceptat în Parlament, conform pre-
vederilor art.96 din Constituţia Republicii Moldova.

Într-un sens restrîns autonomia locală constituie un complex de atribuţii spe-
cifice autorităţilor administraţiei publice locale, necesare pentru administrarea unei 
importante părţi a treburilor publice, transmise sub responsabilitatea lor, reglemen-
tate de lege şi aflîndu-se sub regimul controlului administrativ.

Descentralizarea serviciilor publice
Descentralizarea în administraţia publică este un sistem opus centralizării, care 

permite colectivităţilor locale şi serviciilor publice să se administreze ele însele, sub 
controlul statului, să rezolve singure problemele locale, fără funcţionarii numiţi de 
centru, de către cei aleşi de populaţia unităţii administrativ-teritoriale.

Descentralizarea poate fi definită ca transferarea diferitelor atribuţii adminis-
trative de către puterea centrală pe plan local, în avantajul reprezentanţilor aleşi de 
către cetăţeni.

În acest regim juridic, autorităţile locale nu mai sînt subordonate ierarhic celor 
centrale, iar actele lor nu mai pot fi anulate de acestea din urmă, ci de către autori-
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tăţi ale puterii judecătoreşti ori în cadrul unui sistem jurisdicţional special constituit 
(contenciosul administrativ).

Gradul descentralizării administrative depinde de numărul serviciilor publice 
ce ţin de competenta autorităţilor locale. Transferul lor este legat însă de nivelul de 
dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale. Cu cît o locali-
tate este mai dezvoltată din acest punct de vedere, cu atît mai mult locuitorii săi 
au nevoie de mai multe servicii publice mai desăvîrşite şi mai calitative, pe de altă 
parte, gradul dezvoltare socio-economice a localităţii îşi pune amprenta pe posi-
bilitatea acoperirii costurilor pe care le presupun aceste servicii, inclusiv pe calita-
tea, operativitatea şi eficienţa lor. Aici e cazul să menţionam că aplicarea concretă a 
acestui principiu consacrat de Constituţia Republicii Moldova şi de Legea nr.436-XVI 
privind administraţia publică locală este pe deopotrivă o problemă juridică, politică, 
economică şi socială.

Una este cert, într-un regim administrativ descentralizat, resursele materiale şi 
financiare, forţa de muncă pot fi folosite mai eficient şi fac să apară şi spiritul de 
iniţiativa individuală, de libertate şi interes pentru binele obştesc.

Eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale
Acest principiu stabileşte modul de constituire a autorităţilor publice locale.
Cuvîntul „eligibil” înseamnă „care întruneşte condiţiile spre a fi ales într-o fun-

cţie sau într-un organ reprezentativ”.
Din acest punct de vedere, potrivit art.119 al Codului electoral „Primarii oraşelor 

(municipiilor), satelor (comunelor) şi consilierii în consiliile raionale, orăşeneşti (mu-
nicipale) şi săteşti (comunale) se aleg prin vot universal, egal, direct, şi liber expri-
mat, pentru un mandat de 4 ani, care începe efectiv din ziua alegerilor generale”.

Eligibilitatea acestor autorităţi are o semnificaţie politică şi socială specifică, 
care derivă, în primul rînd, din natura politică a acestora. Ele apar ca nişte puteri 
aparte, care au menirea de a administra (gestiona) teritoriul în care sînt alese în inte-
resul locuitorilor, adică al celor care le-au ales. „Puterea” lor nu deriva din puterea sta-
tului, ci din cea a alegatorilor, pe care ii reprezintă, acţionînd în numele lor. Desigur 
că acţiunile acestor autorităţi reprezentative, alese pentru a produce efecte juridice, 
trebuie să fie recunoscute de stat – reprezentantul întregii naţiuni) –, recunoaştere 
care înseamnă, în fond şi în drept, încadrarea lor în ordinea juridică a statului, însă 
numai dacă alegerea s-a făcut potrivit legii, iar acţiunile acestor autorităţi alese sînt 
în conformitate cu legea.
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Este cazul să menţionam că pentru a fi ales consilier sau primar, candidatul tre-

buie să satisfacă anumite condiţii stabilite de Codul Electoral:

• Dreptul de a fi aleşi consilieri în consiliile locale îl au cetăţenii Republicii Moldova 

cu drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani.

• Au dreptul de a fi aleşi în funcţie de primari, cetăţenii Republicii Moldova cu 

drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 ani.

• O persoană poate candida pentru funcţia de consilier atît în consiliul unităţii 

administrativ-teritoriale de nivelul întîi a Republicii Moldova, cît şi în consiliul 

unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. O persoană poate candida 

şi la funcţia de primar şi la funcţia de consilier local, dar nu poate candida în mai 

multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.

De menţionat faptul că în Republica Moldova autorităţile administraţiei publi-

ce locale sînt alese în conformitate cu prevederile Codului Electoral şi ale altor legi 

organice şi că principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale cores-

punde tuturor normelor democratice.

Consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit
În Republica Moldova acest principiu este reglementat atît de art.109 din 

Constituţie cît şi de art.8 al Legii nr.436-XVI privind administraţia publică locală, care 

poartă aceeaşi denumire – „Consultarea cetăţenilor” – şi specifică: „În problemele 

de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială poate fi consulta-

tă populaţia prin referendumul local, în condiţiile Codului electoral. În problemele 

de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoria-

le, pot fi organizate, cu această parte, consultări, audieri publice şi convorbiri în con-

diţiile legii”. Acest articol legiferează doar unele forme de consultare a cetăţenilor, 

dar nu interzice şi folosirea altora.

Relaţiile dintre autorităţile locale şi cetăţenii pe care acestea le deservesc repre-

zintă un indice care determină performanţele comunităţii în soluţionarea probleme-

lor existente şi constituie principală competenţă în evaluarea democraţiei locale.

Aceste relaţii depind nu de legislaţia în vigoare, ci de competenţa lor, de voinţa 

de colaborare, dorinţa de realizare, de experienţa acumulată, precum şi de circum-

stanţele create.
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Consultarea populaţiei este strîns legată de principiul transparenţei, care presu-

pune informarea cetăţenilor despre deciziile adoptate, furnizarea de informaţii des-

pre activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, accesul liber al cetăţenilor 

la procedura şi la actele administrative, vis-à-vis de aceste prerogative, legiuitorul 

adoptă la 11.05.2000 Legea nr.982 X-IV privind accesul la informaţie.

Principiul consultării cetăţenilor presupune şi posibilitatea antrenării şi impli-

cării publicului la procesul decizional. Nu întîmplător, art.17 al Legii 436-XV oferă 

cetăţenilor posibilitatea să participe la şedinţele consiliului, ele fiind în exclusivitate 

publice. Din multitudinea de forme de consultare: referendum local, adunări gene-

rale, audieri publice, participare la şedinţe, poşta civică, sondaje de opinii, mijloace 

de informare în masă, autorităţile locale trebuie să le prefere pe cele care sînt mai 

convenabile pentru comunitate şi mai eficiente ca formă. Una este cert. Autorităţile 

trebuie să consulte populaţia permanent, s-o implice în procesul decizional. Dacă 

puterea se ascunde de cei care le-au încredinţat-o, se creează o situaţie cînd popu-

laţia nu mai are încredere în puterea legitimă.

Statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice locale
Statutul alesului local este determinat de Legea nr. 768-XIV privind statutul ale-

sului, din 02.02.2000, cu modificările ulterioare, cît şi de Legea nr. 436-XVI privind 

administraţia publică locală, din 28.12.06.

Noţiunea de ales local vizează consilierii de ambele niveluri, deputaţii din 

Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi preşedinţii de raion.

În unitatea administrativ-teritorială, alesul local este o persoană oficială, fie un 

reprezentant al autorităţii deliberative, fie al celei executive.

După validarea mandatului, alesul local este în serviciul colectivităţii respective. 

Mandatul de ales local se exercită personal şi nu poate fi transmis altei persoane.

Alesul local este obligat să participe la şedinţele consiliului şi ale comisiei consul-

tative de specialitate din care face parte. În caz de absenţe fără motive întemeiate de 

la trei şedinţe consecutive ale consiliului sau a comisiei din care face parte, mandatul 

consilierului încetează înainte de termen, prin retragerea lui de către consiliul din care 

face parte. În cazul în care consilierul nu poate participa la şedinţă, el trebuie să comu-

nice primarului său, respectiv, preşedintelui raionului, indicînd motivul absenţei sale.
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În ce priveşte problemele discutate la ordinea de zi a şedinţei, consilierul cere 

dreptul la un singur vot, pronunţîndu-se „pentru” sau „contra” ori abţinîndu-se de la 

luarea unei decizii.

În exercitarea mandatului, consilierul este în drept să-şi exprime opinia asupra 

tuturor problemelor puse în discuţie, să facă propuneri în scris pentru a fi examinate 

de consiliu, să lanseze iniţiative privind dările de seamă sau informaţiile prezentate 

de orice altă autoritate sau persoană subordonată consiliului. Consilierul care nu 

a luat cuvîntul în dezbateri este în drept să transmită preşedintelui şedinţei textul 

cuvîntării, propunerile şi observaţiile sale asupra chestiunii examinate de către con-

siliu. Textul respectiv se anexează la procesul-verbal al şedinţei şi, la solicitarea con-

siliului, se publică în organul de presă al consiliului.

Consilierul poate fi prezent la şedinţă, dar poate să nu participe la adoptarea 

deciziilor, dacă el personal, soţia (soţul), copii, părinţii săi au interes patrimonial în 

problema supusă dezbaterii, sau dacă este conducător sau membru al organelor de 

conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau al filialelor şi reprezentanţe-

lor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia.

Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile 

pe care le-au votat. Pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului, 

fiecare consilier poartă răspundere juridică. Pentru evitarea unor consecinţe nefas-

te, consilierul poate cere ca votul sau opinia sa să fie consemnate separat în procesul 

verbal al şedinţei. În aceste cazuri, consilierul care şi-a consemnat opinia separată şi 

dezacordul cu decizia adoptată de consiliu, nu poartă răspundere de efectele ei.

Accesul local nu poate fi supus persecuţiilor sau tras la răspundere contraven-

ţională sau penală pentru voturile sau opţiunile politice exprimate în exercitarea 

mandatului.

În exercitarea mandatului, el trebuie să fie demn de încrederea alegătorilor, să 

contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice 

locale pe care o reprezintă, să onoreze obligaţiile civice, să asigure ordinea publică 

şi să respecte legislaţia.

Pentru soluţionarea problemelor legate de interesele colectivităţii pe care o re-

prezintă, alesul local poate să ceară de la persoanele cu funcţii de răspundere ale 

autorităţilor publice, precum şi de la conducătorii persoanelor juridice din unita-

tea administrativ-teritorială respectivă, să i se pună la dispoziţie orişice informaţie 
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necesară pentru soluţionarea problemelor de interes local. Această dispoziţie nu 

presupune abuzul din partea consilierului. Informaţia cerută trebuie să vizeze doar 

problemele puse pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului.

Din însărcinarea consiliului sau a comisiei din care face parte, consilierul partici-

pă la controlul executării legilor şi altor acte normative, cît şi a deciziilor autorităţilor 

deliberative din administraţia publică locală. Controlului în cauză pot fi supuse au-

torităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice subordonate consiliului, 

primăriei sau aparatului preşedintelui raionului. Totodată, alesul local poate supune 
controlului şi agenţii economici de pe teritoriul din subordine, însă doar în proble-
mele ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi 
şi a celor de nivelul al doilea.

Rezultatele controlului sînt prezentate într-un raport la şedinţa consiliului sau a 
comisiei de specialitate, cu indicaţia faptelor depistate.

Alesul local se bucură şi de unele garanţii sociale pe durata exercitării man-
datului.

Pentru participare la şedinţa consiliului, alesului local i se restituie cheltuielile 
aferente (drum, cazare etc.) şi i se acordă o indemnizaţie pentru fiecare zi de partici-
pare la şedinţa consiliului în mărime de cel puţin 2 salarii minime.

În exercitarea mandatului, alesul local are dreptul, în raza unităţii administrativ-
teritoriale respective, la călătorie gratuită în transportul public terestru, cu excepţia 
taximetrelor şi a transportului privat.

Administraţia întreprinderilor, organizaţiilor în care activează consilierul e obli-
gată să-l degreveze de obligaţiile de serviciu pentru participarea la şedinţa consiliu-
lui şi a exercitării însărcinărilor consiliului sau al comisiei de specialitate. Degrevarea 
de obligaţiile de serviciu se face în baza înştiinţării în scris privind şedinţa în cauză 
sau în baza altui document eliberat de consiliu (decizie) sau de comisia respectivă.

După expirarea mandatului (mandatul consilierului este de 4 ani), alesului local 
care a activat cel puţin doi ani în această calitate i se acordă o indemnizaţie unică, 
egală cu salariu mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent. În caz 
de deces al alesului local, această indemnizaţie se acordă familiei acestuia, indife-
rent de durata exercitării mandatului. 

consilierul este obligat să participe la şedinţele consiliului şi al comisiei  
din care face parte.
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Tabelul 2.  Statutul aleşilor locali, funcţionarilor publici şi al angajaţilor  
din autorităţile publice locale şi modalităţile de investire în funcţie,  

numire, alegere, motivele şi modalităţile de destituire, demitere,  
revocarea, suspendare sau demisie a acestora

Modalităţi de numire, alegere, 
investire în funcţie

Durata mandatului, termenul  
de angajare

Modalităţile de destituire, 
demitere, revocare, su-
spendare. Demisia

 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A SATELOR (COMUNELOR), ORAŞELOR (MUNICIPIILOR)

Primarul satului (comunei), oraşului (municipiului)
LEGEA nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
Publicată: în Monitorul Oficial nr. 194-196 din 05.10.2010
Articolul 6. Ocuparea funcţiei de 
demnitate publică
(1) Ocuparea funcţiei de demni-
tate publică are loc prin alegeri 
sau prin numire, în condiţiile 
legii.

Articolul 7, alin.(1)
Mandatul demnitarului este de 4 ani, 
dacă un alt termen nu este stabilit prin 
Constituţie sau prin legea specială.
Articolul 7, alin.(2)
Exercitarea funcţiei nu este limitată de un 
anumit număr de mandate.
Articolul 7, alin.(3)
În cazul în care termenul regulamentar de 
exercitare a mandatului expiră sau a expirat, 
iar succesorul de competenţă nu intră în 
exercitarea mandatului, demnitarul continuă 
să-şi exercite mandatul pînă la ocuparea 
funcţiei de către succesorul de competenţă.

 

LEGEA nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
Publicat : în Monitorul Oficial nr.32-35 din 09.03.2007 
Articolul 27. Confirmarea 
legalităţii alegerilor şi validarea 
mandatului de primar
(1) Confirmarea legalităţii alegerii 
primarului şi validarea mandatu-
lui acestuia se fac în condiţiile 
Codului Electoral.
(2) Validarea sau invalidarea man-
datului de primar se aduce la 
cunoştinţă publică, se comunică 
oficiului teritorial al Cancalariei 
de Stat şi se prezintă de către 
un judecător la prima şedinţă 
sau, după caz, la o şedinţă 
extraordinară a consiliului.
(3) În caz de invalidare a mandatului 
de primar, se organizează alegeri 
noi în condiţiile Codului Electoral.

Articolul 28. Încetarea înainte de termen a 
mandatului de primar
(1) Primarul îşi exercită atribuţiile de la data 
validării mandatului pînă la data validării 
următorului mandat de primar, cu excepţia 
cazurilor cînd mandatul încetează înainte 
de termen. Prelungirea, prin lege organică, 
a mandatului primarului poate avea loc 
numai în caz de război sau catastrofă.
(2) Mandatul primarului încetează înainte 
de termen în caz de:
a) demisie;
b) incompatibilitate a funcţiei;
c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile 
pe o perioadă mai mare de 4 luni consecu-
tive, inclusiv pe motiv de boală;
d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare;
e) deces.

Articolul 33. Suspendarea 
din funcţie a primarului
(1) În cazul în care a fost 
deferit justiţiei pentru 
săvîrşirea unei infracţiuni, 
primarul poate fi suspen-
dat din funcţie pînă la 
soluţionarea definitivă a 
cauzei. Organizarea de noi 
alegeri pentru funcţia de 
primar nu se admite pe în-
treaga durată a suspendării.
(2) Suspendarea poate fi 
dispusă numai de către 
instanţa de judecată, în 
condiţiile legii.
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Modalităţi de numire, alegere, 
investire în funcţie

Durata mandatului, termenul  
de angajare

Modalităţile de destituire, 
demitere, revocare, su-
spendare. Demisia

Codul Electoral, Legea nr. 1381-xIII din 21.11.1997
Articolul 119. Alegerile locale
(1) Primarii oraşelor (municipi-
ilor), sectoarelor, satelor (comu-
nelor) se aleg prin vot universal, 
egal, direct, secret, şi liber 
exprimat, pentru un mandat de 
4 ani, care începe efectiv din ziua 
validării rezultatelor alegerilor 
locale.

Articolul 119. Alegerile locale
(1) Primarii oraşelor (municipiilor), sec-
toarelor, satelor (comunelor) se aleg prin 
vot universal, egal, direct, secret, şi liber 
exprimat, pentru un mandat de 4 ani, care 
începe efectiv din ziua validării rezultatelor 
alegerilor locale.

Articolul 175.
Revocarea primarului satu-
lui (comunei), sectorului, 
oraşului (municipiului) se 
efectuează, de asemenea, 
prin referendum local.

Articolul 180.
Referendumul local poate 
fi iniţiat:

a) în cazul revocării primar-
ului prin vot secret ;

b) de 2/3 din numărul 
consilierilor aleşi;

c) de autoritatea 
reprezentativă a unităţii 
administrativ-teritoriale cu 
statut special;

d) de 10 la sută din numărul 
cetăţenilor cu drept de vot 
care domiciliază pe terito-
riul unităţii administrativ-
teritoriale respective.

Articolul 198.

(1) Decizia privind revocar-
ea primarului se consideră 
adoptată prin referendum 
local, dacă pentru ea a 
votat un număr egal sau 
mai mare de alegători decît 
au votat în cazul alegerii 
primarului, dar nu mai puţin 
de jumătate din numărul 
alegătorilor care au prtici-
pat la referendum.
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Modalităţi de numire, alegere, 
investire în funcţie

Durata mandatului, termenul  
de angajare

Modalităţile de destituire, 
demitere, revocare, su-
spendare. Demisia

Viceprimarul

LEGEA nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
Publicată: în Monitorul Oficial nr. 194-196 din 05. 10.2010

Articolul 6. Ocuparea funcţiei de 
demnitate publică
(1) Ocuparea funcţiei de demni-
tate publică are loc prin alegeri 
sau prin numire, în codiţiile legii.

Articolul 7.alin.(1)
Mandatul demnitarului este de 4 ani, 
dacă un alt termen nu este stabilit prin 
Constituţie sau prin lege specială.
Articolul 7, alin.(2)
Exercitarea funcţiei nu este limitată de un 
anumit număr de mandate.
Articolul 7, alin.(3)
În cazul în care termenul regulamentar 
de exercitare a mandatului expiră sau a 
expirat, iar succesorul de competenţă nu 
intră în exercitarea mandatului, demnitarul 
continuă să-şi exercite mandatul pînă la 
ocuparea funcţiei de către succesorul de 
competenţă.

Articolul 22.lit.”c”
Eliberarea din funcţie se 
face în temeiul actului 
administrativ al autorităţii 
care l-a numit în funcţie.

LEGEA nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
Publicat: în Monitorul Oficial nr. 32-35 din 09. 03.2007

Articolul 14. Competenţele de 
bază ale consiliilor locale
(2) t) aleg, la propunerea primar-
ului, viceprimarul (viceprimarii), 
precum şi îl (îi) eliberează din 
funcţie, în condiţiile prezentei 
legi.
Articolul 31. Alegerea vicepri-
marilor
(1) Viceprimarii sînt aleşi, la 
propunerea primarului, prin 
deciziea consiliului, adoptată 
cu votul majorităţii consilierilor 
aleşi. În cazul în care candi-
datura propusă nu întruneşte 
numărul necesar de voturi la 2 
şedinţe consecutive, primarul 
propune consiliului o altă 
candidatură.

Articolul 31. Alegerea 
viceprimarilor
(2) Eliberarea din funcţie 
a viceprimarului se face, 
la propunerea primarului, 
prin decizie a consiliului 
local, adoptată cu votul 
majorităţii consilierilor aleşi.
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Modalităţi de numire, alegere, 
investire în funcţie

Durata mandatului, termenul  
de angajare

Modalităţile de destituire, 
demitere, revocare, su-
spendare. Demisia

Secretarul consiliului local

LEGEA nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
Publicat: în Monitorul Oficial nr. 32-35 din 09.03.2007

Articolul 14. Competenţele de 
bază ale consiliilor locale
(2) u) numeşte, în bază de con-
curs, desfăşurat în condiţiile 
Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 
cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public, 
secretarul consiliului, modifică, 
suspendă şi încetează, în 
condiţiile legii, raporturile de ser-
viciu ale secretarului, delegează 
primarului competenţa evaluării 
performanţelor lui profesionale.
Articolul 37. Exigenţele pentru 
funcţia de secretar
(1) Secretarul consiliului local 
este şi secretar al satului (co-
munei), oraşului (municipiului). 
Candidatura la funcţia de secretar 
se va selecta pe bază de concurs.
Articolul 38. Numirea secretaru-
lui consiliului local
(1) Numirea în funcţie a 
învingătorului concursului pen-
tru ocuparea funcţiei de secretar, 
organizat în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, se face la 
prima şedinţă a consiliului local, 
după anunţarea rezultatelor 
concursului.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică 
numai în cazul în care funcţia de se-
cretar este vacantă. Vacanţa intervi-
ne în cazul încetării raporturilor de 
serviciu ale secretarului, conform 
Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public.

Articolul 38. Numirea secretarului consi-
liului local
(3) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie 
şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public.

Articolul 38. Numirea 
secretarului consiliului local
(4) Modificarea, suspenda-
rea şi încetarea raporturilor 
de serviciu ale secretarului 
se face, în condiţiile legii, 
prin decizie a consiliului.
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Modalităţi de 
numire, ale-
gere, investire 
în funcţie

Durata 
mandatu-
lui, ter-
menul de 
angajare

Modalităţile de destituire, demitere, revocare, suspendare. Demisia

Secretarul consiliului local
Contabil-şef, specialişti: pentru reglementare regimului funciar; în problemele perceperii 

fiscale; pentru planificare (cu statut de funcţionar public)
LEGEA nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Publicat: în Monitorul Oficial nr. 230-232 art. Nr. 840 din 23.12.2008
Data intrării în vigoare: 01.01.2009
Articolul 30. 
Numirea în 
funcţia publică
(1) Raporturile 
de serviciu 
apar în baza 
actului admi-
nistrativ de nu-
mire în funcţia 
publică, emis 
în condiţiile 
prezentei legi.
(4) Numirea 
în funcţiile 
publice de 
conducere şi 
de execuţie se 
face prin actul 
administrativ 
emis de către 
conducătorul 
sau, după caz, 
de organul 
colegial de 
conducere 
al autorităţii 
publice în care 
urmează să-şi 
desfăşoare 
activitatea 
funcţionarul 
public.

Articolul 
30. 
Numirea 
în funcţia 
publică
(5) 
Raporturile 
de serviciu 
se realizea-
ză o perioa-
dă nedeter-
minată, cu 
excepţiile 
prevăzute 
de prezen-
ta lege.

Articolul 53. Suspendarea raporturilor de serviciu de către autoritatea publică
Raporturile de serviciu se suspendă de către autoritatea publică:
a) dacă funcţionarul public este arestat preventiv sau îi este aplicat arestul administrativ;
b) pe durata anchetei de serviciu în privinţa funcţionarului public, dacă exercita-
rea în continuare a atribuţiilor de către acesta ar putea afecta desfăşurarea obiec-
tivă a anchetei şi rezultatele acesteia;
c) în cazul recunoaşterii în calitate de bănuit sau al emiterii, în privinţa acestuia, a ordo-
nanţei de punere sub învinuire, pînă la declararea definitivă a hotărîrii judecătoreşti;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
Articolul 54. Suspendarea raporturilor de serviciu la cererea funcţionarului public
(1) La cererea funcţionarului public, raporturile de serviciu se suspendă în caz de:
a) înregistrare, în condiţiile legii, în calitate de concurent electoral sau în calitate 
de persoană de încredere a unui concurent electoral;
b) concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani, în condiţiile legii;
c) concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, 
conform certificatului medical;
d) concediu neplătit, în condiţiile legii;
e) îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 7 ani;
f) îngrijire a copilului invalid pînă la vîrsta de 16 ani;
g) însoţire a soţului (soţiei)-membru al personalului instituţiilor serviciului diplo-
matic, la transferarea lui într-o misiune diplomatică sau oficiu consular;
h) în alte circumstanţe prevăzute de lege.
(2) Cererea de suspendare a raporturilor de serviciu se depune în scris, cu cel 
puţin 5 zile calendaristice înainte de data de la care se solicită suspendarea.
Articolul 64. Destituirea din funcţia publică
Persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie va dispune 
destituirea din funcţia publică printr-un act administrativ, care se comunică 
funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, însă anterior 
datei destituirii din funcţia publică, în următoarele cazuri:
a) drept sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvîrşirea unei abateri disciplinare, 
dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare nestinse în modul stabilit;
b) drept sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvîrşirea unei abateri disciplinare 
care a avut consecinţe grave;
c) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu 
acţionează pentru încetarea acesteia în termenul stabilit de prezenta lege;
d) incompetenţa profesională stabilită în urma obţinerii calificativului „nesatis-
făcător” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarului 
public, în condiţiile prezentei legi;
e) refuz de a depune jurămîntul prevăzut la art.32.
Articolul 65. Demisia
(1) Funcţionarul public poate înceta raporturile de serviciu prin demisie comunica-
tă în scris persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie.
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Modalităţi de 
numire, ale-
gere, investire 
în funcţie

Durata mandatului, termenul de anga-
jare

Modalităţile de destituire, demitere, revocare, 
suspendare. Demisia

Angajaţii primăriei, ai serviciilor publice şi instituţiilor aflate în subordonarea primarului şi 
consiliului local (municipal) care nu deţin statutul de funcţionar public şi ales local

Codul muncii al Republicii Moldova
Publicat: în Monitorul Oficial nr. 159-162 art. nr.648 din 29.07.2003
Capitolul II
Încheierea şi 
executarea 
contractului 
individual de 
muncă
Art. 56-57

Capitolul II
Încheierea şi executarea contractului 
individual de muncă
Art. 56-57
Capitolul III. Modificarea Contrac-
tului individual de muncă
Art. 68-74
Capitolul IV. Suspendarea contractu-
lui individual de muncă
Art. 75-80

Capitolul V
Încetarea contractului individual de muncă
Art. 81-90

1.2. Cadrul legal de organizare şi funcţionare a administraţiei 
publice locale
Administraţia publică locală din Republica Moldova este reglementată de un şir 

de acte legislative şi normative care vin să determine modalitatea de organizare şi 
funcţionare a ei. În continuare, vom evidenţia cele mai importante acte legislative.

Constituţia Republicii Moldova
În Constituţia RM găsim compartimente dedicate expres administraţiei publice 

locale. Articolele 109-113 din Constituţie stipulează:
•	 Principiile de bază ale administraţiei publice locale;
•	Organizarea administrativ-teritorială;
•	Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia;
•	 Autorităţile săteşti şi orăşeneşti;
•	 Consiliul raional.

Articolul 109 conţine cele patru principii de bază stipulate în Carta Europeană 
a Autonomiei Locale:
•	 Autonomia locală;
•	Descentralizarea serviciilor publice;
•	 Eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
•	 Consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

Carta Europeană a Autonomiei Locale
Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată de Republica Moldova la 16 iulie 
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1997 şi intrată în vigoare din februarie 1998 garantează dreptul autorităţilor publice loca-
le de a dispune de capacitate efectivă pentru a rezolva şi a administra, în cadrul legii, sub 
propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei, o parte importantă din treburile publice.

Acest drept stabileşte că autorităţile administraţiei publice beneficiază de auto-
nomie decizională, organizaţională, de gestiune financiară, au dreptul la iniţiativă în 
tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condi-
ţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.

Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435  
din 28 decembrie, 2006

Această lege stabileşte cadrul general de reglementare a descentralizării ad-
ministrative pe baza principiilor de repartizare a competenţelor între autorităţile 
publice şi conţine următoarele capitole:	 principiile descentralizării administrative;	
domeniile de activitate ale autorităţilor publice locale; dezvoltarea descentralizării ad-
ministrative;	resursele financiare şi materiale ale colectivităţilor locale;	cadrul instituţi-
onal al procesului de descentalizare administrativă.

Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006

Această lege stabileste, şi reglementează modul de organizare şi funcţionare 
a autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale şi con-
stă din următoarele compartimente:	 principiile de bază ale administraţiei publice 
locale; componenţa şi constituirea consiliilor locale; competenţele consiliilor locale; 
funcţionarea consiliului local; primarul şi viceprimarul; secretarul consiliului local; pri-
măria; autorităţile administraţiei publice ale raionului; administraţia publică a mu-
nicipiului Chişinău; controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei  
publice locale; serviciile publice, bunurile şi lucrările publice; administrarea finanţelor 
publice; exercitarea mandatului; controlul financiar public intern.

Legea privind finanţele publice locale, nr. 397-xV din 16 octombrie 2003

În sensul acestei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
•	 Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – bugetele satelor (comunelor), 

oraşelor (municipiilor), raioanelor, unităţii teritorial autonome cu statut juridic 
special şi bugetul municipiului Chişinău;

•	 Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi – bugetele locale care repre-
zintă bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia mun. Chişinău);

•	 Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea – bugetele raio-
nale, bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi 
bugetul municipal Chişinău;

•	 Elaborarea şi adoptarea bugetelor;
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•	 Executarea bugetelor;
•	Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor publice;
•	Garanţiile autonomiei financiare;
•	Drepturile şi responsabilităţile executorilor (ordonatorilor) de bugete.

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 
din 04 iulie 2008

Prezenta lege reglementează regimul general al funcţiei publice, statutul funcţi-
onarului public, raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile publice (în 
cele ce urmează – raporturi de serviciu), precum şi alte raporturi ce decurg din acestea. 
 Scopul legii constă în asigurarea realizării unui serviciu public stabil, profesionist, 
imparţial, transparent şi eficient în interesul societăţii şi al statului.

Proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare (vezi Anexa 1 de la p. 207)

1.3. Competenţele şi responsabilităţile autorităţilor  
administraţiei publice locale 
Prin noţiunea de „competenţă” se subînţelege capacitatea autorităţilor publice 

de a exercita anumite atribuţii. De remarcat faptul că autorităţile administraţiei pu-
blice locale au competenţe proprii şi competenţe delegate de stat.

Competenţele de bază ale consiliului raional şi atribuţiile de bază ale preşedinte-
lui raionului sînt stabilite prin Legea nr. 436  cu privire la administraţia publică locală şi 
pornesc de la domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale de nivelul 
al doilea stabilite în Legea nr. 435 privind descentralizarea administrativă.

Competenţele consiliului rational:
•	 aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, 

ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional, precum şi 
suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor;

•	 aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi mo-
dul de utilizare a fondurilor speciale;

•	 decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
•	 decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în arendă 

ori locaţiune a bunurilor domeniului public al raionului, precum şi a serviciilor 
publice de interes raional;

•	 decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă 
ori locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului; 

•	 decide efectuarea auditului intern;
•	 decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumu-
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rilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor 
obiective din domeniul economic, social, comunal şi de agrement de interes raional; 

•	 decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de 
îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe;

•	 decide organizarea, în limitele competenţei sale, a serviciilor publice de interes 
raional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată, prestate de acestea;

•	 aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a 
raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de 
utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora;

•	 alege din rîndul consilierilor, în condiţiile legii, preşedintele raionului;
•	 alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din 

funcţie, în condiţiile legii;
•	 desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea 

deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice; 
•	 numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul 

consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine;
•	 aprobă regulamentul consiliului raional;
•	 decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice 

şi întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor 
comerciale; 

•	 aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru 
instituţiile publice pe care le înfiinţează;

•	 decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raio-
nal şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;

•	 decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, 
cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional;

•	 decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice loca-
le, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de 
interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei pu-
blice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară 
şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

•	 aproba simbolica raionului.
•	 dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în 

problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social 
(asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei 
sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme 
care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.

Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului:
•	 asigură executarea deciziilor consiliului raional;
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•	 asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor 
acte normative; 

•	 contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drep-
turilor cetăţenilor;

•	 contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţiona-
rea problemelor de interes raional;

•	 asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bu-
nurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de 
parteneriat public-privat; 

•	 asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-pri-
vat în care autoritatea administraţiei publice locale participă ca partener public;

•	 înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să activeze în unita-
tea administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate;

•	 convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
•	 semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau consiliului raional;
•	 asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;
•	 exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
•	 verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional şi chel-

tuirea lor, informează operativ consiliul raional despre situaţia existentă;
•	 coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; 

audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pen-
tru îmbunătăţirea activităţii acestora; 

•	 prezintă consiliului raional, spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual;

•	 contribuie la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în 
caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifi-
totii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a 
prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor; 

•	 propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme 
locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea 
organizării referendumului;

•	 contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia 
electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de 
toate nivelurile şi a referendumurilor;

•	 asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv 
din alte ţări;

•	 prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a ser-
viciilor publice din subordine.
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Tabelul 3.  Analiza comparativă a domeniilor, competenţelor şi atribuţiilor publice 
locale de nivelul I

Domeniul de activitate Competenţa consiliului Atribuţiile primarului

 Competenţe şi atribuţii ce reies din Articolul 4 al Legii privind descentralizarea administrativă şi  
art. 14 şi 29 din Legea privind administraţia publică locală

a) planificarea urbană şi gesti-
onarea spaţiilor verzi de interes 
local;

f1) decide, în condiţiile legislaţiei 
în vigoare, asupra tăierii, defrişării 
arborilor şi arbuştilor din spaţiile 
verzi proprietate publică a unităţii 
administrativ-teritoriale şi/sau 
asupra strămutării lor;
o) aprobă, în condiţiile legii, planu-
rile urbanistice ale localităţilor din 
componenţa unităţii administrativ-
teritoriale respective, precum şi pla-
nurile de amenajare a teritoriului;

s) asigură elaborarea planului 
general de urbanism şi a docu-
mentaţiei de urbanism şi ame-
najare a teritoriului şi le prezintă 
spre aprobare consiliului local, 
în condiţiile legii;

b) colectarea şi gestionarea deşe-
urilor menajere, inclusiv salubri-
zarea şi întreţinerea terenurilor 
pentru depozitarea acestora;
c) distribuirea apei potabile, 
construirea şi întreţinerea siste-
melor de canalizare şi de epurare 
a apelor utilizate şi pluviale;
dezvoltarea şi gestionarea re-
ţelelor urbane de distribuire a 
gazelor şi energiei termice;

h) decide înfiinţarea instituţiilor 
publice de interes local, organizea-
ză serviciile publice de gospodărire 
comunală, determină suportul 
financiar în cazul cheltuielilor bu-
getare, decide asupra regulilor de 
asigurare a curăţeniei în localitate;

i) propune consiliului local sche-
ma de organizare şi condiţiile de 
prestare a serviciilor publice de 
gospodărire comunală, ia măsuri 
pentru buna funcţionare a servi-
ciilor respective de gospodărie 
comunală;

d) construcţia, întreţinerea şi 
iluminarea străzilor şi drumurilor 
publice locale;
e) transportul public local;
f ) amenajarea şi întreţinerea 
cimitirelor;

f ) decide asupra lucrărilor de 
proiectare, construcţie, întreţinere 
şi modernizare a drumurilor, podu-
rilor, fondului locativ în condiţiile 
Legii cu privire la locuinţe, precum 
şi a întregii infrastructuri econo-
mice, sociale şi de agrement de 
interes local;

l) asigură securitatea traficului 
rutier şi pietonal prin organiza-
rea circulaţiei transportului, prin 
întreţinerea drumurilor, poduri-
lor şi instalarea semnelor rutiere 
în raza teritoriului administrativ;
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Domeniul de activitate Competenţa consiliului Atribuţiile primarului

g) administrarea bunurilor din 
domeniile public şi privat locale;

b) administrează bunurile domeniu-
lui public şi ale celui privat ale satului 
(comunei), oraşului (municipiului);
c) decide darea în administrare, concesi-
onarea, darea în arendă ori în locaţiune 
a bunurilor domeniului public al satului 
(comunei), oraşului (municipiului), după 
caz, precum şi a serviciilor publice de 
interes local, în condiţiile legii;
d) decide vînzarea, privatizarea, 
concesionarea sau darea în arendă 
ori în locaţiune a bunurilor dome-
niului privat al satului (comunei), 
oraşului (municipiului), după caz, în 
condiţiile legii;
e) decide atribuirea şi propune 
schimbarea destinaţiei terenurilor 
proprietate a satului (comunei), 
oraşului (municipiului), după caz, în 
condiţiile legii;
i1) decide asupra atribuirii terenuri-
lor pentru amplasarea stupinelor;
r) aprobă limitele admisibile de 
utilizare a resurselor naturale de 
interes local;

g) răspunde de inventarierea şi 
administrarea bunurilor dome-
niului public şi ale celui privat 
ale satului (comunei), oraşului 
(municipiului), în limitele compe-
tenţei sale;
j1) asigură elaborarea studiilor 
de fezabilitate şi propune spre 
aprobare listele bunurilor şi 
serviciilor de interes public local 
pentru realizarea proiectelor de 
parteneriat public–privat;
j2) asigură monitorizarea şi 
controlul realizării proiectelor de 
parteneriat public–privat în care 
autoritatea administraţiei publice 
locale participă în calitate de 
partener public;

h) construcţia, gestionarea, între-
ţinerea şi echiparea instituţiilor 
preşcolare şi extraşcolare (creşe, 
grădiniţe de copii, şcoli de artă, de 
muzică); 

q) aprobă, în condiţiile legii, norme 
speciale şi tarife pentru instituţiile 
publice şi serviciile publice de inte-
res local din subordine, cu excepţia 
tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu energie termică, 
inclusiv aprobă regimul de lucru al 
întreprinderilor comerciale şi de ali-
mentaţie publică, indiferent de tipul 
de proprietate şi formă juridică de 
organizare, precum şi al persoanelor 
fizice care practică comerţul;

j) activităţi culturale, sportive, de 
recreaţie şi pentru tineret, pre-
cum şi planificarea, dezvoltarea 
şi gestionarea infrastructurilor 
necesare acestor tipuri de acti-
vităţi;

v) contribuie la organizarea de 
activităţi culturale, artistice, sporti-
ve şi de agrement de interes local, 
înfiinţează şi organizează tîrguri, 
pieţe, parcuri şi locuri de distracţie 
şi agrement, baze sportive şi asigu-
ră buna funcţionare a acestora;
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Domeniul de activitate Competenţa consiliului Atribuţiile primarului

k) amenajarea pieţelor agricole, 
a spaţiilor comerciale, realizarea 
oricăror alte măsuri necesare 
pentru dezvoltarea economică a 
unităţii administrativ-teritoriale;
l) instituirea şi gestionarea 
întreprinderilor municipale şi 
organizarea oricărei alte activităţi 
necesare dezvoltării economice a 
unităţii administrativ-teritoriale;

a) decide punerea în aplicare şi 
modificarea, în limitele compe-
tenţei sale, a impozitelor şi taxelor 
locale, a modului şi a termenelor 
de plată a acestora, precum şi 
acordarea de facilităţi pe parcursul 
anului bugetar;
i) decide, în condiţiile legii, înfiin-
ţarea întreprinderilor municipale 
şi a societăţilor comerciale sau 
participarea la capitalul statutar al 
societăţilor comerciale;
p) aprobă studii, prognoze şi 
programe de dezvoltare social-
economică şi de altă natură;

h) exercită, în condiţiile legii, 
supravegherea activităţilor din 
tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, 
spaţii verzi, locuri de distracţie şi 
de agrement şi ia măsuri opera-
tive pentru buna lor funcţionare;
________________
b) numeşte, stabileşte atribu-
ţiile şi încetează raporturile de 
serviciu sau de muncă cu şefii 
de subdiviziuni, de servicii, de 
întreprinderi municipale din 
subordinea autorităţii adminis-
traţiei publice locale respective, 
personalul primăriei, conduce şi 
controlează activitatea acestora, 
contribuie la formarea şi recicla-
rea profesională;
k) eliberează autorizaţiile şi licen-
ţele prevăzute de lege;

m) construcţia de locuinţe şi 
acordarea altor tipuri de facilităţi 
pentru păturile social vulnerabi-
le, precum şi pentru alte catego-
rii ale populaţiei;

y) contribuie la realizarea măsurilor 
de protecţie şi de asistenţă soci-
ală, asigură protecţia drepturilor 
copilului, decide punerea la evi-
denţă a persoanelor socialmente 
vulnerabile care au nevoie de 
îmbunătăţirea condiţiilor locative, 
înfiinţează şi asigură funcţionarea 
unor instituţii de binefacere de 
interes local;

j) conduce, coordonează şi con-
trolează activitatea serviciilor 
publice locale, asigură funcţio-
narea serviciului de stare civilă, a 
autorităţii tutelare, contribuie la 
realizarea măsurilor de asistenţă 
socială şi de ajutor social;
m) asigură repartizarea fondului 
locativ şi controlul asupra întreţine-
rii şi gestionării acestuia în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă;
q) exercită, în numele consiliului 
local, funcţiile de autoritate 
tutelară, supraveghează activita-
tea tutorilor şi a curatorilor;
r) coordonează activitatea de 
asistenţă socială privind copiii, per-
soanele în etate, invalizii, familiile 
cu mulţi copii, familiile afectate 
de violenţă intrafamilială, alte 
categorii de persoane socialmente 
vulnerabile, sprijină activitatea aso-
ciaţiilor obşteşti de utilitate publică 
din teritoriul satului (comunei), 
oraşului (municipiului);
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Domeniul de activitate Competenţa consiliului Atribuţiile primarului

n) organizarea serviciilor antiin-
cendiare;

x)contribuie, în condiţiile legii, la 
asigurarea ordinii publice, adoptă 
decizii privind activitatea poliţiei 
municipale, a pompierilor şi forma-
ţiunilor de protecţie civilă de interes 
local, propune măsuri de îmbunătă-
ţire a activităţii acestora;

t) constată încălcările legislaţiei 
în vigoare comise de persoane 
fizice şi juridice în teritoriul 
administrat, ia măsuri pentru în-
lăturarea sau curmarea acestora 
şi, după caz, sesizează organele 
de drept, acestea fiind obligate 
să reacţioneze cu promptitudine, 
în condiţiile legii, la solicitările 
primarului;
u) ia măsuri de interzicere sau 
de suspendare a spectacolelor, a 
reprezentaţiilor sau a altor ma-
nifestări publice care contravin 
ordinii de drept sau bunelor mo-
ravuri, care atentează la ordinea 
şi liniştea publică;
x) ia, în comun cu autorităţile 
centrale de specialitate şi cu 
serviciile publice desconcentrate 
ale acestora, măsuri de prevenire 
şi de diminuare a consecinţelor 
calamităţilor naturale, catastrofe-
lor, incendiilor, epidemiilor, epi-
fitotiilor şi epizootiilor şi, în acest 
scop, dispune, cu titlu executoriu, 
mobilizarea, după caz, a popu-
laţiei, a agenţilor economici şi a 
instituţiilor publice din localitate;

g) decide efectuarea auditului intern;

j) decide, în condiţiile legii, asocierea 
cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice locale, inclusiv din străinătate, 
pentru realizarea unor lucrări şi servicii 
de interes public, pentru promovarea 
şi protejarea intereselor autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum 
şi colaborarea cu agenţi economici şi 
asociaţii obşteşti din ţară şi din străină-
tate în scopul realizării unor acţiuni sau 
lucrări de interes comun;
_____________________________
k) decide stabilirea de legături de 
colaborare, cooperare, inclusiv 
transfrontalieră, şi de înfrăţire cu 
localităţi din străinătate;

y) sprijină colaborarea cu loca-
lităţi din alte ţări, contribuie la 
extinderea cooperării şi a legătu-
rilor directe cu acestea;
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Domeniul de activitate Competenţa consiliului Atribuţiile primarului

l) aprobă, la propunerea primaru-
lui, organigrama şi statele primă-
riei, ale structurilor şi serviciilor 
publice din subordine, precum şi 
schema de salarizare a personalu-
lui acestora;

b) propune, în condiţiile legii, 
organigrama şi statele primăriei, 
schema de salarizare a perso-
nalului acesteia şi le propune 
aprobării consiliului local;

m) aprobă statutul satului (co-
munei), oraşului (municipiului) şi 
regulamentul consiliului pe baza 
statutului-cadru şi a regulamentu-
lui-cadru, aprobate de Parlament;

n) aprobă bugetul local, modul 
de utilizare a fondului de rezervă, 
precum şi a fondurilor speciale, 
aprobă împrumuturile şi contul de 
încheiere a exerciţiului bugetar;

e) asigură elaborarea proiectului 
de buget local al unităţii admi-
nistrativ-teritoriale pe următorul 
an bugetar şi a contului de 
încheiere a exerciţiului bugetar 
şi le prezintă spre aprobare 
consiliului local;
f ) exercită funcţia de ordonator 
principal de credite al satului 
(comunei), oraşului (munici-
piului), verifică, din oficiu sau la 
cerere, încasarea şi cheltuirea 
mijloacelor din bugetul local şi 
informează consiliul local despre 
situaţia existentă;

t) alege, la propunerea primarului, 
viceprimarul (viceprimarii), precum 
şi îl (îi) eliberează din funcţie, în 
condiţiile prezentei legi;

d) stabileşte atribuţiile vicepri-
marului (viceprimarilor);

u) numeşte, în bază de concurs 
desfăşurat în condiţiile Legii nr. 
158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 
la funcţia publică şi statutul funcţi-
onarului public; secretarul consiliu-
lui, modifică, suspendă şi încetea-
ză, în condiţiile legii, raporturile de 
serviciu ale secretarului, deleagă 
primarului competenţa evaluării 
performanţelor lui profesionale;
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Domeniul de activitate Competenţa consiliului Atribuţiile primarului

w) desemnează reprezentantul 
său în instanţele de judecată, în 
litigiile privind legalitatea deciziilor 
adoptate şi în cele care rezultă 
din raporturile cu alte autorităţi 
publice;

n) reprezintă colectivitatea 
locală în relaţiile cu alte autorităţi 
publice, persoane fizice sau juri-
dice din ţară sau din străinătate, 
precum şi în instanţele judecăto-
reşti, în condiţiile legii; semnează 
actele şi contractele încheiate în 
numele colectivităţii locale, cu 
excepţiile prevăzute de lege;

w1) formează comisii administrati-
ve conform legislaţiei în vigoare;
z) examinează informaţiile consi-
lierilor, ia decizii pe marginea lor, 
audiază dările de seamă şi informa-
ţiile primarului, ale conducătorilor 
de subdiviziuni, întreprinderi 
municipale şi instituţii publice din 
subordine, ridică mandatul consi-
lierilor în condiţiile legii, iniţiază, 
după caz, şi decide desfăşurarea 
referendumului local;

o) prezintă consiliului local, anu-
al şi ori de cîte ori este necesar, 
rapoarte cu privire la situaţia 
social-economică a satului (co-
munei), oraşului (municipiului);

z1) dispune consultarea publică, în 
conformitate cu legea, a proiectelor 
de decizii în problemele de interes 
local care pot avea impact econo-
mic, de mediu şi social (asupra mo-
dului de viaţă şi drepturilor omului, 
asupra culturii, sănătăţii şi protec-
ţiei sociale, asupra celectivităţilor 
locale, serviciilor publice), precum 
şi în alte probleme care preocupă 
populaţia sau o parte din populaţia 
unităţii administrativ-teritoriale.

v) propune consiliului local 
consultarea populaţiei prin re-
ferendum în problemele locale 
de interes deosebit, ia măsuri 
pentru organizarea acestor 
consultări;

p) înregistrează asociaţiile 
obşteşti care intenţionează să 
activeze în unitatea administra-
tiv-teritorială respectivă.

Reieşind din domeniile proprii de activitate, Legea nr. 436-XVI stabileşte compe-
tenţele autorităţilor administraţiei publice locale. Respectiv, art. 14 din lege stabileşte 
competenţele (atribuţiile) consiliului local, art. 29 – atribuţiile primarului, art. 43 – atri-
buţiile consiliului raional şi art. 53 – atribuţiile preşedintelui raionului. În realizarea 
acestor atribuţii, autorităţile în cauză dispun, în limitele legii, de libertate deplină de 
acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes local care nu este 
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exclusă din competenţele lor şi nu este atribuită altei autorităţi. Alte competenţe, pro-
prii autorităţilor administraţiei publice locale pot fi atribuite numai prin lege.

La o simplă analiză a atribuţiilor Consiliului observăm că de competenţa aces-
tuia ţin toate domeniile vieţii locale, cu excepţia celor aflate în competenţa altor 
autorităţi. Aceste competenţe ţin atît de domeniul material, cît şi de cel general. În 
ceea ce priveşte competenţa teritorială, autorităţile autonome deliberative îşi exer-
cită atribuţiile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale sat, (comună), oraş (muni-
cipiu), raion. Deci, sfera lor de activitate se răsfrînge asupra unui teritoriu concret, în 
unitatea teritorială unde funcţionează acest consiliu şi poate iniţia şi decide în toate 
domeniile de interes local. Însă, această competenţă teritorială, desemnează limite-
le de timp, în care autoritatea administrativă aleasă îşi exercită atribuţiile legale. În 
cazul consiliilor din Republica Moldova, această perioadă echivalează cu perioada 
mandatului (4 ani). Cu toate că legea privind administraţia publică locală permite 
consiliilor să participe ca subiecţi de drept independenţi în rezolvarea problemelor 
de interes local, totuşi, în acest caz, este necesară respecarea unor condiţii:
•	competenţa consiliilor se exercită numai în condiţiile şi respectarea legii;
•	rezolvarea problemelor locale trebuie făcută respectîndu-se interesele generale;
•	problemele de interes local, date prin lege în competenţa altor autorităţi publi-

ce, se realizează de către acestea, ceea ce, însă, nu exclude sprijinul şi colabora-
rea autorităţilor deliberative, cît şi a celor executive.
Aceste condiţii fundamentale decurg din natura unitară a statului şi din supre-

maţia legii – principiu fundamental al statului de drept.
Autorităţile executive – primarul, preşedintele raionului – sînt chemate, în vir-

tutea prevederilor legale, să execute deciziile consiliilor respective. Activitatea lor 
este diversă. În primul rînd, ele sînt chemate să exercite conducerea operativă a 
treburilor publice locale. Ele întreprind măsuri pentru executarea legilor, decrete-
lor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, actelor 
autorităţilor administraţiei publice centrale. O funcţie importantă a lor este supra-
vegherea, inventarierea şi administrarea patrimoniului unităţii administrativ-terito-
riale. În calitate de autorităţi executive, ele gestionează veniturile la bugetul local şi 
stabilesc destinaţia cheltuielilor.

Primarul, preşedintele raionului sînt chemaţi să asigure realizarea lucrărilor 
publice şi amenajarea teritoriului subordonat, asigurînd buna funcţionare a servi-
ciilor comunale, a transportului local, a reţelelor electrice, a comerţului şi alimen-
taţiei publice, asigură întreţinerea drumurilor publice şi a sistemelor de iluminare 
stradală.

Din atribuţiile autorităţilor executive fac parte şi asigurarea condiţiilor pentru 
buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt, de cultură fizică şi sport, cultură.
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În concluzie, menţionăm că dacă atribuţiile consiliului ţin de domeniul organi-
zării, elaborării, stabilirii etc. tuturor activităţilor de interes local, atunci, atribuţiile 
autorităţilor executive ţin de realizarea acestor activităţi.

În realizarea competenţelor proprii, autorităţile locale dispun, în condiţiile 
legii, de libertate deplină de acţiune, pentru reglementarea şi gestionarea 

oricărei chestiuni de interes local.

Am menţionat anterior că, pe lîngă competenţele proprii, descrise mai sus, au-
torităţile administraţiei publice locale pot fi investite şi cu unele competenţe dele-
gate de stat.

Art. 6 din Legea privind descentralizarea administrativă stipulează: „Com-
petenţele care ţin de autorităţile publice centrale pot fi delegate autorităţilor pu-
blice locale de nivelul întîi şi al doilea, respectîndu-se criteriile de eficacitate şi de 
raţionalitate economică. Delegarea de competenţe poate fi efectuată de Parlament, 
la propunerea guvernului„. De menţionat faptul că orice delegare de competenţă 
de la autorităţile centrale către cele locale trebuie să fie însoţită obligatoriu de asi-
gurarea resurselor financiare necesare şi suficiente realizării acestora. Delegarea de 
competenţe este efectivă doar din momentul în care a avut loc transferul resurselor 
financiare şi materiale necesare şi suficiente.

Autorităţile administraţiei publice centrale nu sînt în drept să stabilească ori 
să impună autorităţilor locale competenţe, fără o evaluare prealabilă a impactului 
financiar, pe care aceste competenţe l-ar putea genera, fără a consulta autorităţile 
locale de nivelul corespunzător şi fără ca autorităţile locale să fie asigurate cu mij-
loace financiare necesare.

Astăzi, cînd rolul administraţiei publice locale se schimbă permanent în funcţie 
de problemele economice, sociale, culturale care continuă să crească, autorităţile 
locale devin un factor local al dezvoltării localităţilor, mandatul lor devenind mai 
complex şi aceasta înseamnă, în ultima instanţă, o răspundere mare pusă în sarcina 
aleşilor locali.

autorităţile centrale nu pot delega competenţe autorităţilor locale fără ca să le 
asigure cu mijloace financiare necesare pentru realizarea acestor competenţe.
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Capitolul II.  
FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE LOCALE

2.1. Principiile de funcţionare a administraţiei publice locale
Conform art. 3, p.1 din Legea APL:

•	Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe 
următoarele principii (de constituire): autonomia locală, descentralizarea 
serviciilor publice, eligibilitatea autorităţilor publice locale şi consultarea 
cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit (vezi capitolul I).

Conform art. 6, p. 2 din Legea APL:
•	Raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază principi-

ile (de funcţionare): principiul autonomiei, legalităţii, transparenţei şi cola-
borării în rezolvarea problemelor comune.

Tabelul 1. Principiile de funcţionare ale APL

Principiul Conţinutul

Principiul legalităţii Administraţia publică locală trebuie să decidă, în funcţie de legile 
în vigoare şi de criteriile stabilite de către instanţele judecătoreşti, 
fără să ia în considerare niciun alt aspect. 

Principiul transparenţei Activitatea administraţiei publice locale trebuie să fie deschisă 
şi transparentă. Numai cazurile de natură excepţională ar trebui 
ţinute în secret şi clasate ca şi confidenţiale, cum ar fi cele legate 
de securitatea naţională sau alte aspecte similare. De asemenea, 
confidenţiale sînt şi datele personale ale angajaţilor.

Principiul colaborării Administraţia publică locală trebuie să participe alături de alţi 
actori sociali la realizarea interesului comun al societăţii. 

Principiul responsabilităţii Responsabilitatea verifică dacă respectarea legii, deschiderea, 
transparenţa, imparţialitatea şi egali tatea în faţa legii sînt respectate. 
Responsabilitatea este esenţială pentru consolidarea unor valori ca 
eficienţa, încrederea sau previzibilitatea în administraţia publică 
locală.

Tabelul 1.  Autorităţi ale administraţiei publice locale

Figura 1. Unităţi administrativ-teritoriale din Republica Moldova
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2.2. Formele şi metodele de planificare a activităţilor APL

Funcţia de planificare este o funcţie de bază a administraţiei publice. Fără 
planuri nu putem să ştim cum trebuie să organizăm eficient activităţile privind 
gestiunea personalului şi resursele. Fără un plan nu am putea conduce cu încre-
dere sau să aşteptăm ca alţii să ne urmeze. Fără un plan conducătorii şi cei care 
îi urmează au puţine şanse să atingă scopurile stabilite şi să-şi dea seama cînd 
s-au abătut din calea lor. Fără planificare nu există coordonare şi nu ar putea 
fi executat un control eficient. În ultimă instanţă, fără plan nu se poate face o 
evaluare corectă.

Deseori, planurile greşite afectează viitorul întregii comunităţi, astfel, planifica-
rea constituie baza proceselor manageriale în administraţia publică. 

Planificare – acţiunea de a planifica şi rezultatul ei (DEX: a planifica – a întocmi 
un plan; a programa, a organiza, a coordona, a conduce pe bază de plan, a face o 

planificare).
Plan – document care cuprinde o suită ordonată de operaţii şi acţiuni etc. destinate 

să aducă la atingerea unui scop.

Cercetătorul Henry Fayol considera că prima datorie a conducătorului este „să 
prevadă şi să planifice”. De calitatea acestei activităţi depinde, în mare măsură, ca-
litatea performanţelor sale, prin urmare şi calitatea performanţelor organizaţiei pe 
care o conduce.

Esenţa planificării constă în determinarea următoarelor răspunsuri: Ce trebuie 
de făcut? În ce ordine şi cînd? Cu ce resurse?

Reprezentînd un proces de stabilire a scopurilor şi alegerea mijloacelor pentru 
atingerea lor, planificarea corectă trebuie să rezolve următoarele sarcini: 
•	 Evidenţierea obiectivelor de bază ale instituţiei pe o perioadă anumită de timp;
•	Determinarea volumului de resurse necesare pentru atingerea scopului; 
•	 Stabilirea rezultatelor şi performanţelor ce vor fi atinse la sfîrşitul perioadei 

date;
•	 Formarea atitudinii faţă de activitatea planificată sau preconizată.

Punctul vulnerabil în planificare îl constituie distribuirea resurselor disponibile 
pe sarcinile schiţate în aşa fel, încît ca ele să fie îndeplinite în măsura dorită, plani-
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ficată. Pentru a realiza o planificare eficace, adică rezultativă, trebuie să respectăm 
regula „P plus 3 I” a acestui proces, adică:

În conformitate cu punctul p) al art.14 din Legii privind administraţia publică 
locală, consiliul local adoptă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-
economică şi de altă natură, elaborate în conformitate cu metodologiile existente. 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor consiliului local are loc în baza planurilor 
anuale, semestriale şi trimestriale, lunare. În anexe sînt prezentate mostre de forme 
de planuri ce pot fi folosite în diferite cazuri.

Forma de prezentare a planurilor poate fi diferită. E binevenit, ca planul să con-
ţină următoarele elemente:

•	 obiectivele (Ce dorim?)
•	 timpul (Cînd?)
•	 resursele (Cu ce? Cu cine?) 
•	 clientul (Pentru cine?)
•	 strategia de atingere a scopului (Cum?)

2.2.1. De ce este necesară planificarea în administraţia publică locală?
Planificarea în administraţia publică locală este un proces analitic care ţine sea-

ma, în principal, de următorii parametri: 
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•	 politici (ce partide influenţează activitatea consiliului local, conjunctura politi-
că, nivelul culturii politice a cetăţenilor etc.)

•	 economici (politica bugetar-fiscală, mediul concurenţial, specificul agenţilor 
economici din teritoriu etc.), 

•	 sociali (nivelul de trai, gradul de sărăcie, capacitatea de asistenţă socială etc.)
•	 tehnologici (starea mediului, tehnologiile utilizate, gradul de informatizare etc.).

Ţinînd cont de complexitatea activităţii administraţiei publice locale şi de con-
diţiile mediului de activitate, planificarea în administraţia publică este necesară de-
oarece:
•	 autorităţile publice trebuie să-şi coordoneze activităţile;
•	 planurile şi planificarea pot servi drept mecanisme pentru a reuni diverse acti-

vităţi (administraţia publică locală organizează activitatea în domenii foarte di-
ferite: cultură, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, urbanism, construcţii etc.);

•	 administraţia publică trebuie să asigure dezvoltarea viitoare (planificarea este 
un mijloc pentru a programa elemente încă neprogramate, a tinde spre realiza-
rea oportunităţilor de dezvoltare);

•	 administraţia publică trebuie să fie raţională. 

În cadrul procesului de planificare sînt elaborate şi implementate strategii 
cuprinzătoare în scopul realizării obiectivelor şi politicilor administraţiei publice. 

Aceste strategii sînt elaborate pe baza prognozelor realizate pentru diferite 
orizonturi de timp. Administraţia publică evaluează probabilitatea de realizare 

a acestor prognoze şi elaborează un răspuns (un plan) pentru a diminua 
consecinţele defavorabile. 

Premisele planificării:
•	 formarea planului trebuie să fie rezultatul unui proces de planificare controlat şi 

conştient;
•	 responsabilitatea procesului de planificare rămîne a fi pe seama oficialilor 

aleşi;
•	modelul de planificare trebuie să fie simplu şi informal;
•	 planul trebuie să fie original, adică rezultatul unei concepţii creative; 
•	 planul trebuie să fie explicit şi articulat, adică să fie simplu dar complet;
•	 planul trebuie pus în aplicare.
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Procesul de planificare trebuie analizat din mai multe perspective:

un plan; a programa, a organiza, a coor

Figura 1. Procesul de planificare analizat din mai multe perspective
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2.2.2. Nivelurile de planificare
Activitatea de planificare locală este realizată în mai multe niveluri de planifica-

re. Astfel, putem menţiona:

Tabelul 2.  Nivelurile de planificare

Ierarhia Tipul planificării Caracteristica generală

Nivelul I
Planificarea stra-
tegică

La acest nivel administraţia publică locală stabileşte 
direcţia generală de acţiune şi strategia de ansamblu 
pe perioade de la 5 pînă la 10 ani, ţinîndu-se seama de 
punctele tari şi de punctele slabe ale administraţiei pu-
blice şi ale localităţii, riscurile existente şi oportunităţile 
oferite de mediul extern.

Nivelul al II-lea
Planificare opera-
ţională

La acest nivel se stabileşte activitatea unei subunităţi 
(secţie, departament, grup de lucru), pe o perioadă mai 
scurtă de timp (pînă la 2 ani). Planificarea operaţională 
ţine cont de planul de activitate general al consiliului 
local şi de planul strategic al comunităţii.

Nivelul al III-lea
Planificare la nivel 
de proiect

La acest nivel se planifică activităţile care duc la înde-
plinirea unui obiectiv clar definit şi deseori fac parte din 
planul strategic.

Nivelul al IV-lea
Planificare la nivel 
de sarcină

O astfel de planificare reprezintă de obicei o simplă listă 
de activităţi, un mini-proiect, planificarea activităţilor 
zilnice a funcţionarilor publici din primărie.

Nivelul al V-lea
Planificarea servi-
ciilor

Serviciile sînt un tip special de sarcină. La acest nivel se 
planifică orarul de desfăşurare a activităţilor, necesitatea de 
materiale, acţiuni de asigurare a calităţii serviciilor şi altele.

Nivelul al VI-lea
Planificarea opţiu-
nilor alternative

Orice planificare prevede dezvoltarea mai multor versiuni 
de realizare, astfel, este necesară planificarea tuturor 
opţiunilor alternative.

Deoarece activitatea consiliilor locale este desfăşurată în conformitate cu 
Planurile de activitate a Consiliului local, prezentăm, în anexă, un model de Plan 
anual de activitate a Consiliului local.

2.2.3. Ce reprezintă planificarea strategică?
Actualul tempou al schimbărilor este atît de rapid, iar nivelul cunoştinţelor atît de 

înalt, încît planificarea strategică reprezintă unica modalitate de anticipare formală a 
soluţionării problemelor şi proiectării posibilităţilor de dezvoltare a comunităţii.
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Planificarea strategică serveşte conducerii locale drept sursă pentru elaborarea 
planurilor pe o perioadă îndelungată. Cunoaşterea nivelului la care se tinde con-
tribuie la ocolirea riscurilor în activitate şi reduce pericolul aprobării unor decizii 
eronate, lucru posibil în cazul lipsei informaţiei veridice despre perspectiva reală a 
localităţii sau a situaţiei externe. Deoarece planificarea contribuie la determinarea 
obiectivelor, ea stimulează coerenţa lor. 

Planificarea strategică reprezintă o totalitate de acţiuni întreprinse şi 
hotărîri aprobate de către conducere, care generează elaborarea strategiilor 

specifice, menite să asigure obţinerea rezultatelor preconizate. 

Sarcina planificării strategice este asigurarea inovaţiilor şi schimbărilor în loca-
litate, organizaţii şi autorităţi. 

Strategia reprezintă un plan vast, complex, multilateral menit să asigure reali-
zarea misiunii administraţiei publice locale şi atingerea obiectivelor propuse. 

Strategia, în mare măsură, se formulează şi se elaborează de administraţia pu-
blică locală, însă la implementarea ei trebuie implicaţi toţi factorii interesaţi în rezul-
tatele strategice.

Planul strategic trebuie să fie elaborat din punct de vedere al perspectivei dez-
voltării întregii comunităţi. Acesta trebuie argumentat prin multiple analize şi date 
concrete. Pentru a concura efectiv, administraţia publică locală trebuie permanent 
să acumuleze şi să analizeze multiple informaţii despre procesele social-economice 
din localitate şi din ţară, despre procesul de producere, piaţă, concurenţi, situaţie 
ecologică şi alte date. Astfel, planul strategic redă activităţii administrative certitudi-
ne, individualitate, fapt ce permite atragerea cadrelor bine pregătite, partenerilor şi 
altor actori în realizarea acestuia. De asemenea, planul deschide noi perspective, îi 
acordă administraţiei publice locale noi priorităţi în colaborare. 

La elaborarea planurilor strategice trebuie de ţinut cont de faptul ca ele să fie 
integre pe o perioadă îndelungată, dar şi flexibile, pentru ca, în caz de necesitate, să 
fie modificate şi reorientate. 

2.2.4. Ciclul planificării strategice
Orice planificare strategică trebuie să prevadă, în linii mari, următoarele activităţi:

•	 de pregătire – cercetarea mediului, consultarea actorilor sociali şi colectarea 
propunerilor;
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•	 de elaborare a proiectului planului strategic – analiza situaţiei din comunitate, 
trasarea strategiei;

•	 ulterioare – discutarea în cadrul audierilor publice a planului şi adoptarea lui, 
actualizarea periodică.

În Republica Moldova planurile strategice au fost elaborate în conformita-
te cu modelele propuse de organizaţii internaţionale donatoare, care au finan-
ţat proiecte în cadrul cărora au fost elaborate planuri strategice ale localităţilor 
(modelul Bryson adaptat şi promovat de USAID, modelul de planificare strategică 
elaborat de Institutul Afacerilor Culturale din Olanda şi altele). Deoarece concep-
tul de planificare strategică a cunoscut o răspîndire largă în ţară, mai multe orga-
nizaţii internaţionale (PNUD, USAID, Ambasada Olandei etc.) şi locale (Institutul 
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, Centrul Naţional de Asistenţă şi 
Informare a ONG-urilor „Contact”, Centrul de Consolidare a Administraţiei Publice, 
Business Consulting Institute ş. a.) acordă asistenţă comunităţilor în desfăşurarea 
acestui proces.

Pentru a elabora un plan strategic orientat spre dezvoltarea durabilă a comu-
nităţii, e necesar să parcurgem următorii paşi: 

Pasul 1. Iniţierea şi acordul asupra procesului de planificare strategică
La acest pas se conştientizează nevoia de planificare. Pentru aceasta, se efectu-

ează analiza preliminară a factorilor interesaţi, adică analiza tuturor categoriilor de 
persoane, grupuri şi organizaţii care ar avea pretenţii la atenţia, resursele, activităţile 
şi rezultatele administraţiei publice locale. Această etapă se referă mai mult la plani-
ficarea procesului de planificare strategică. 

Ca factori interesaţi pot fi atît actorii interni (autorităţile publice, agenţii econo-
mici, cetăţenii, ONG-urile din localitate, biserica, managerii instituţiilor publice, gru-
purile comunitare, grupuri religioase locale, fermieri locali, organizaţii profesionale, 
personalităţi remarcabile ale comunităţii etc.), cît şi actorii externi (Parlamentul, 
Guvernul, Ministerul Finanţelor, alte ministere, servicii, birouri, agenţii, consiliul ra-
ional, organizaţiile donatoare, diferite asociaţii obşteşti, etc.)

Acţiuni necesare:
•	 analiza actorilor sociali;
•	 organizarea de către administraţia publică a unei mese rotunde cu participarea 

liderilor comunitari pentru discutarea viziunilor asupra dezvoltării comunităţii; 
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•	 constituirea unui grup de planificare strategică (17-21 persoane).

Grupul de planificare strategică va organiza şi va realiza elaborarea nemijlocită 

a proiectului planului strategic.

Pasul 2. Identificarea mandatului administraţiei publice locale

Grupul ales va identifica mandatul autorităţilor locale. Mandatul reprezintă 

îndatoririle autorităţilor publice expuse în documentele formale (legi, ordonanţe, 

regulamente, politici, programe guvernamentale, planurile de activitate a consiliilor 

precedente). Pe lîngă îndatoririle formale, există şi îndatoriri informale (contractele 

politice şi sociale nescrise, promisiuni electorale etc.).

În aceast scop, vor fi cercetate cel puţin următoarele documente: Legea 

Republicii Moldova privind administraţia publică locală, Legea Republicii Moldova 

privind descentralizarea administrativă, Legea Republicii Moldova cu privire la 

dezvoltarea regională, Programul de activitate a Guvernului pe anii 2011-2014 

„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Strategia Naţională de 

Dezvoltare, Planul de Acţiuni „Republica Moldova - Uniunea Europeană”, Strategia 

Naţională de Prevenire şi Combatere a Corupţiei, Strategia Naţională de edificare a 

societăţii informaţionale „Moldova electronică”, strategiile de dezvoltare a raionului 

şi altele.

Cercetarea cadrului normativ va permite identificarea priorităţilor naţionale în 

planul strategic şi conturarea corectă a mandatului consiliului local.

Pasul 3. Clarificarea misiunii şi valorilor promovate

Misiunea, asociată cu mandatul, oferă motivul existenţei administraţiei publice. 

Într-un fel, acestea prezintă justificarea socială a existenţei autorităţilor publice din 

punct de vedere al necesităţilor sociale şi politice. Pentru administraţia publică loca-

lă, misiunea constă în satisfacerea cît mai deplină a interesului public. Deci la pasul 

respectiv, grupul de planificare strategică trebuie să clarifice interesul comunităţii 

şi valorile în baza cărora va fi satisfăcut acest interes. Valorile reflectă nişte decizii 

luate privind comportamentul nostru, cînd decidem că un lucru e mai important 

decît altul. 

La formularea misiunii şi identificarea valorilor o să ne ajute răspunsul la urmă-

toarele întrebări:
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Tabelul 3.  Clarificarea misiunii şi valorilor promovate

Misiunea Valorile

Cine sîntem noi şi ce sarcini îndeplinim?
Care sînt principalele nevoi sociale sau profesio-
nale pe care trebuie să le satisfacem?
Ce trebuie să facem pentru a anticipa şi a satisfa-
ce aşteptările actorilor sociali?
Care sînt particularităţile ce ne deosebesc de 
alţii?

Cum dorim să activeze administraţia publică locală?
Cum trebuie să interacţioneze funcţionarii publici 
cu comunitatea?
Ce relaţii ar trebui să fie între funcţionarii publici 
din cadrul APL?
În ce fel dorim ca populaţia să se manifeste civic?
Cum trebuie să ne tratăm reciproc?

Exemple de formulare a misiunii: 

•	 „Misiunea administraţiei publice este să asigure educaţia copiilor, protecţia per-
soanelor în etate şi prosperitatea economică şi socială a comunităţii noastre ca 
un exemplu pentru întreaga Moldovă”.

•	 „Misiunea comunităţii locale este să stimulăm şi să încurajăm creşterea şi dez-
voltarea economică în baza căreia să putem oferi tuturor cetăţenilor noştri cele 
mai bune servicii publice posibile.” 

Clarificarea misiunii şi valorilor este necesară pentru a stabili viziunea strategică 
pentru comunitate.

Pasul 4. Stabilirea unei viziuni strategice la nivel de comunitate

Formarea unei viziuni „asupra succesului” este determinată de echilibrul dintre 
aspiraţiile comunităţii şi ceea ce pot realiza cetăţenii. Viziunea strategică poate fi 
definită ca o descriere în prezent a unui viitor mai bun. Ea poate fi considerată drept 
o „fotografie” a viitorului pe care dorim să-l realizăm pentru noi şi pentru generaţiile 
viitoare.

Exemple de viziuni strategice:

•	 „Obiectivul de bază al administraţiei locale Lăpuşna este ridicarea nivelului de 
trai al populaţiei. Bunăstarea, sănătatea şi educaţia se află în acelaşi raport cu 
durabilitatea, ca şi protecţia mediuliu înconjurător şi dezvoltarea economică. 
Totodată, un nivel de trai decent al populaţiei favorizează atît creşterea econo-
mică, cît şi soluţionarea problemelor de mediu”;
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•	 „În 10 ani oraşul Tighina va fi un centru industrial şi comercial înfloritor, o des-
tinaţie turistică atractivă. Va fi un mediu curat şi sigur, cu un şomaj mai mic de 
10% şi cu peste 90% din rezidenţi trăind în locuinţe dotate cu servicii accep-
tabile; cu un standard general de viaţă care poate fi menţinut. Democraţia şi 
toleranţa vor constitui un mod de viaţă bine stabilizat”. 

Consultînd actorii comunitari în cadrul unei şedinţe, grupul de planificare stra-
tegică va formula viziunea strategică a localităţii sale.

Pasul 5. Evaluarea mediilor externe şi interne pentru a identifica 
 punctele forte şi punctele slabe, şansele, oportunităţile şi riscurile

La acest pas, grupul de planificare strategică va efectua analiza de diagnostic 
(cunoscută sub denumirea de analiză SWOT) în baza datelor colectate. Analiza de 
diagnostic se va baza pe analiza social-economică a comunităţii, a profilului econo-
mic al comunităţii (numărul de întreprinderi, climatul de afaceri, mărimea firmelor, 
producţia, pieţele de desfacere, accesibilitatea la resursele naturale etc.) şi a calităţii 
vieţii din localitate. 

Primal etapă a analizei constă în cercetarea punctelor forte (tari) ale organului 
administraţiei publice locale şi ale localităţii. Punctele tari sînt determinate de fac-
torii interni, care ţin de buna funcţionare a autorităţii, de calitatea serviciilor oferite, 
profesionalismul funcţionarilor publici şi aleşilor locali, atitudinea faţă de cetăţeni a 
personalului primăriei şi altele. 

A doua etapă constă în analiza punctelor slabe. Punctele slabe sînt determi-
nate de factorii interni cum ar fi: bugetul mic de care dispune administraţia publică 
locală, insuficienţa de personal, neprofesionalismul cadrelor, organizarea slabă, in-
suficienţa informaţională şi altele.

La etapa a treia se efectuează analiza oportunităţilor, ele fiind determinate de 
factori externi cum sînt, spre exemplu, situaţia bună în ce priveşte finanţările publi-
ce, care permite alocarea de fonduri conform necesităţilor, constituirea unei zone 
economice libere, valorificarea aflării în zona de frontieră etc.

Şi ultima etapă prevede analiza tuturor ameninţărilor, pericolelor şi riscurilor 
care derivă tot din factorii externi. Spre exemplu, climatul politic sau cel economic 
pot avea repercusiuni grave asupra exercitării atribuţiilor specifice administraţiei 
publice locale.
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Tabelul 4.  Analiza SWOT

Puncte tari
Resurse, capacităţi care ajută administraţiei locale 
să-şi îndeplinească misiunea

Exemplu: angajaţi profesionişti; membri loiali;
asigurare corespunzătoare cu tehnologii performan-
te, mediu ecologic deosebit etc.

Puncte slabe
Lipsa de resurse, capacităţi care împiedică sau 
limitează abilitatea autorităţii locale de a-şi 
îndeplini misiunea
Exemplu: personal calificat insuficient; lipsa 
de spirit de iniţiativă; echipament uzat moral; 
buget mic etc.

Oportunităţi
Potenţiale asistenţe, alianţe, factori politici, ajutor, 
resurse şi tendinţe care vor ajuta sau ar putea ajuta 
comunitatea

Exemplu: amplasare geografică favorabilă; prezenţa 
căii ferate; susţinerea consiliului raional;
creşterea natalităţii etc.

Ameninţări
Potenţiale tendinţe, factori politici, deficienţe de 
mediu care ar împiedica administraţia publică 
să-şi realizeze misiunea

Exemplu: amplasarea localităţii în zona alune-
cărilor de teren, zonă seismică activă, interesul 
scăzut din partea investitorilor străini etc.

analiza de diagnostic scoate în evidenţă toate problemele ce există în 
localitate. aceste probleme pot fi grupate în domenii, care ulterior vor dicta 

direcţiile strategice de dezvoltare.
analiza de disgnostic contribuie la formarea unei viziuni comune asupra 

dezvoltării localităţii şi elaborarea strategiilor de dezvoltare. 

După analiza SWOT, purcedem la utilizarea practică a rezultatelor acestei cerce-
tări. Este necesar de determinat dacă punctele tari sînt utilizate suficient de corect 
pentru a profita de o oportunitate şi pentru a învinge ameninţările. De asemenea, 
este necesar de a stabili dacă punctele slabe „reuşesc” sau nu să slăbească organiza-
ţia, irosind oportunităţile. Toată atenţia se concentrează asupra punctelor unde este 
nevoie de acţiune. 

Pasul 6. Identificarea chestiunilor strategice
Altfel zis, aceasta este etapa identificării acelor domenii de probleme, soluţio-

narea cărora ţine de viziunea strategică. Ele sînt determinate de politicile de bază şi 
de problemele de management care afectează mandatele, misiunea, valorile admi-
nistraţiei publice locale; nevoia de a regîndi programul şi priorităţile la nivelul servi-
ciilor; implicaţiile financiare majore ale mandatelor şi politicilor viitoare şi altele.
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Cercetătorii planificării strategice sugerează că problemele strategice în formă 
scrisă trebuie să includă următoarele trei elemente:
•	 o descriere clară, dar scurtă, a problemei, este preferabilă o întrebare la care 

autoritatea administrativă poate răspunde concret;
•	 o listă de factori care fac din problemă o provocare fundamentală pentru APL, 

(cum ar fi misiunea, mandatele, valorile şi rezultatele importante din analiza de 
diagnostic strategic);

•	 enunţarea consecinţelor posibile, dacă problema nu este soluţionată.

Exemple: Cum poate administraţia publică locală fortifica baza economică a localităţii?
              Cum să ameliorăm situaţia ecologică în localitate?

 Cum să păstrăm mediul ambiant în localitate? 

Răspunsul la întrebări va orienta grupul de planificare strategică spre identifica-
rea problemelor prioritare concrete pentru localitate şi spre formularea strategiilor 
pentru soluţionarea acestora.

Pasul 7. Formularea strategiilor şi acţiunilor pentru soluţionarea proble-
melor strategice

Strategia reprezintă matricea scopurilor, obiectivelor, politicilor, programe-
lor, acţiunilor, deciziilor şi alocărilor de resurse, care defineşte ce este, ce face şi 
de ce face administraţia publică locală anumite acţiuni. 

La această etapă se elaborează şi planul de monitorizare a implementării pla-
nului strategic.

Scopurile reprezintă opinia generală şi exprimă rezultatul aşteptat al procesului de 
schimbare. Ele oferă o direcţie pentru viitoarele strategii de dezvoltare. 

Exemplu: Pînă în anul 2013 oraşul Tighina va fi un oraş al turismului dezvoltat, 
cu întreprinderi industriale renovate şi va activa în regim de stabilitate economică 
şi politică. 

Obiectivele reprezintă paşii intermediari ce duc la realizarea scopului.
Exemplu: Mărirea capacităţii staţiei de epurare cu 100 l/s pînă la sfărşitul anului 2013. 
Dacă obiectivele descriu „ce” trebuie de făcut, atunci o strategie descrie „cum” tre-

buie de făcut. Strategiile clarifică cum trebuie realizate obiectivele şi atins scopul. 
Exemplu: Se vor întocmi standarde detaliate pentru curăţenia oraşului, care sa-

tisfac normele sanitare şi furnizează consiliului local o bază corectă şi imparţială de 
date pentru serviciul de salubritate.
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Pasul 8. Examinarea şi adoptarea planului strategic
Acest pas ţine de adoptarea de către oficialii aleşi a deciziei cu privire la planul 

strategic. 
Proiectul planului strategic va fi consultat, în mod obligatoriu, cu populaţia lo-

calităţii. Consultarea şi colectarea propunerilor de îmbunătăţire poate fi realizată 
prin intermediul audierilor publice. În cadrul audierilor publice membrii comunităţii 
pot contribui cu propuneri concrete de modificare a proiectului planului strategic. 
Proiectul planului strategic este pus la dispoziţia locuitorilor în locurile publice: pri-
mărie, bibliotecă, şcoală etc. Toate propunerile, înaintate în cadrul acestor şedinţe 
publice (oral sau scris) ori după aceste audieri (în perioada stabilită), se analizează 
de către grupul de planificare strategică şi se introduc în varianta finală a proiectului 
de plan strategic, care este propusă consiliului local spre aprobare. 

După consultarea cetăţenească şi producerea modificărilor, proiectul planului 
strategic va fi prezentat spre discutare şi avizare la comisiile de specialitate ale con-
siliului local. Dacă implementarea planului strategic va fi realizată cu susţinerea mai 
multor actori sociali, atunci administraţia publică poate încheia contracte sociale de 
colaborare cu ONG-urile interesate, cu instituţiile de stat sau cu donatorii internaţi-
onali etc., care, la rîndul lor, sînt aprobate de către consiliul local.

Pasul 9. Dezvoltarea unui sistem eficient de implementare
Acest pas ţine de elaborarea unui plan de acţiuni concrete – plan operaţional – 

pentru responsabilii de implementarea planului strategic.
Deoarece, planurile de acţiuni conţin activităţi pentru implementarea strategi-

ilor pe termen scurt, ele acoperă perioade de un an sau mai puţin şi derivă comple-
tamente din planul strategic. 

Pasul 10. Reevaluarea planului strategic, monitorizarea lui
Planificarea strategică este un proces de natură ciclică. Este important să reve-

dem, pe parcurs, ce s-a făcut şi, dacă e cazul, să iniţiem o nouă rundă de planificare 
strategică.

Planul strategic se actualizează anual, cu implicarea cetăţenilor, în conformitate 
cu schimbările ce au avut loc pe parcursul anului. Modificările în planul strategic 
sînt, de asemenea, aprobate prin decizia consiliului local.

Menţionăm faptul că bugetul local elaborat anual trebuie să fie în concordanţă 
cu planul strategic aprobat. 
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Nu trebuie să ne conducem de ideea că planificarea strategică ar fi un panaceu 
în activitatea administraţiei publice. Reuşita în activitate depinde de foarte mulţi 
factori. Astfel, planificarea strategică reprezintă o metodă formală de prevedere a 
activităţii şi rezultatelor ei. 

Deseori, în realizarea planului strategic sînt comise greşeli de ordin organizaţi-
onal, ce scad considerabil eficacitatea activităţii administraţiei publice. Dar aceasta 
nu înseamnă că trebuie să renunţăm la acest procedeu. Esenţial este să conştienti-
zăm că planificarea strategică oferă administraţiei publice locale un mecanism de 
mobilizare, de identificare şi valorificare a surselor suplimentare pentru dezvoltarea 
durabilă a localităţilor noastre şi de implicare a cetăţenilor în soluţionarea proble-
melor de interes local.

2.2.5. Cadrul legal pentru planificarea strategică
Cadrul legal pentru procesul de planificare strategică include în sine mai mul-

te acte normative. Actul de bază este Constituţia Republicii Moldova, adoptată în 
1994. În procesul de planificare strategică, trebuie să se ţină cont de asigurarea su-
veranităţii naţionale, intereselor statului, respectarea tuturor drepturilor şi libertăţi-
lor cetăţenilor Republicii Moldova (a se vedea art. 46: Dreptul la proprietate privată 
şi protecţia acesteia; art. 47: Dreptul la asistenţă şi protecţie socială; art. 49: Protecţia 
familiilor şi a copiilor orfani; art. 50: Ocrotirea mamei, copiilor şi tinerilor; art. 51: 
Protecţia persoanelor handicapate etc.) şi realizarea principiului autonomiei locale.

În conformitate cu art. 96 al Constituţiei, Guvernul asigură realizarea politicii 
interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice, 
conducîndu-se de programul său de activitate. În baza art. 107, ministerele, fiind 
organe ale administraţiei publice centrale, traduc în viaţă politica Guvernului şi dis-
poziţiile lui. În acest context, în temeiul Legii Republicii Moldova cu privire la Guvern 
(nr. 64-XII din 31.05.90), Guvernul este responsabil de elaborarea documentelor stra-
tegice ale statului şi de realizarea procesului de planificare strategică la nivel central. 
Art. 3 al acestei Legi stipulează direcţiile principale ale activităţii Guvernului, inclusiv 
elaborarea strategiilor de dezvoltare pentru domeniile de activitate.

administraţia publică locală trebuie să coordoneze scopurile şi obiectivele 
planurilor sale strategice nu numai cu doleanţele locuitorilor, dar şi cu 

prevederile legale de ordin naţional.
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Drept acte normative de consultare şi coordonare a obiectivelor planifi-
cării activităţii administraţiei publice locale, trebuie să servească următoarele do-
cumente: 
•	Programul de activitate a Guvernului pe anii 2011-2014 „Integrare Europeană: 

Libertate, Democraţie, Bunăstare” ; 
•	Relansăm Moldova (Priorităţi de dezvoltare pe termen mediu); 
•	Strategia de Dezvoltare Regională; 
•	Planul de Acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”; 
•	Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a Corupţiei; 
•	Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică”; 
•	Memorandumul cu privire la Politicile Economice şi Financiare;
•	Cadrul de Bugetare pe Termen Mediu;
•	 alte strategii şi programe (strategiile de dezvoltare a raionului, strategii de dez-

voltare regională etc).
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Anexa 1

Planificarea activităţilor consiliului local ___________________________

Exemplu

Planul de activitate a consiliului local al comunei ____________________________

Pentru anul _____________

Obiective Activităţi Termen Indicator
Respon-

sabil
Rapor-

tare
Activitate eficientă şi eficace a 
CL pentru dezvoltarea socio-
economică comunitară;
Atribuţii ale CL realizate strict 
în conformitate cu legea; 
Priorităţi guvernamentale 
implementate la nivel local

Secţiunea I. 
Şedinţele 
Consiliului Local

Prezenţa a 100% 
din consilieri la 
toate şedinţele CL 

Trimestrul I
Şedinţa 1.
1.1.-------
1.2. ------
1.3. ------
Şedinţa 2.
2.1. ------
2.2. ------
2.3. ------
Trimestrul II
Şedinţa 3.
3.1. -------
3.2. -------
Şedinţa 4.
4.1. -------
4.2. -------
......
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Obiective Activităţi Termen Indicator
Respon-

sabil
Rapor-

tare
Legalitatea adoptării actului 
administrativ şi procedurii de 
luare a deciziilor

Secţiunea II. 
Şedinţele 
Comisiilor 
Consultative 
ale CL

100% de docu-
mente avizate cu 
cel puţin 2 zile 
înainte de şedinţa 
Consiliului Local

Trimestrul I
Şedinţa 1
Şedinţa 2
Trimestrul II
Şedinţa 3
Şedinţa 4
...

Activităţi executate în confor-
mitate cu cadrul legal;
Gestionare şi coordonare 
operativă şi eficientă a treburi-
lor locale

Secţiunea III. 
Şedinţele 
operative ale 
Primarului

Fiecare zi 
de luni a 
săptămînii

Respectarea 
de către 100% 
a invitaţilor la 
şedinţă a timpului 
de prezentare 

Primarul

...

Cetăţeni implicaţi în soluţiona-
rea problemelor locale

Secţiunea IV. 
Activităţi organi-
zaţionale

...

(audieri publice, 
consultare, sonda-
je, bilunarul eco-
logic, activităţi de 
voluntariat etc.)

Grad de competenţă sporit al 
personalului primăriei;
Potenţial intelectual dezvoltat 
al comunităţii 

Secţiunea V. 
Activităţi instruc-
tiv-metodice

...

(seminare, trai-
ning-uri, ateliere 
de planificare stra-
tegică, orientare 
profesională etc.)
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Obiective Activităţi Termen Indicator
Respon-

sabil
Rapor-

tare
Coeziunea comunităţii în 
creştere;
Tradiţii şi obiceiuri valorificate

Secţiunea VI. 
Activităţi cul-
tural-
educative

...

(Sărbători, hramul 
localităţii, manifes-
tări sociale, acţiuni 
de caritate etc.)

Controlul adecvat al executării 
deciziilor consiliului local şi a 
dispoziţiilor primarului

Secţiunea VII. 
Activităţi de 
monitorizare, 
analiză, evaluare 
şi control

...

(evidenţa, verifi-
carea executării, 
legalităţii, evalu-
area proiectelor 
şi programelor, 
controlul legalităţii 
activităţii, analiza 
potenţialului 
localităţii, analiza 
socio-economică 
etc.)

Activităţi asistate informaţio-
nal, tehnic şi logistic

Secţiunea VIII. 
Activităţi de asis-
tenţă şi logistică

Prezentarea a 
100% din infor-
maţiile scrise de 
către raportorii la 
şedinţe

(informare, pregă-
tirea materialelor, 
proiectelor, pu-
blicare, difuzare, 
procese-verbale, 
evidenţa cores-
pondenţei etc.)
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Anexa 2

Program personal de activitate pentru luna _______________201___

Nr. săp-
tămînii

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÎMBĂTĂ DUMINICĂ

Data

1
Data

2

Data

3

Data

4

Anexa 3

Planificarea calendaristică a lucrărilor şi controlului termenilor de realizare

Conţinutul activităţilor Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea 4
Activitatea 5

Pe orizontală este expus timpul.

Pe verticală – lucrările, activităţile. 

- începutul şi sfîrşitul lucrărilor, activităţilor;

- executarea lucrării, activităţii. 

- evaluarea lucrărilor, rapoarte de activitate
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Anexa 4
Planificarea sarcinilor pentru o zi

Data ____ Evenimente-cheie Alte evenimente
9.00
10.00 Şedinţa operativă Felicitarea colegilor cu Ziua Independenţei
11.00 ...
12.00 Semnarea acordului de colaborare
13.00 ...
.........
15.00 Audienţa cetăţenilor
16.00 Audienţa cetăţenilor
17.00 Audienţa cetăţenilor
18.00

Anexa 5
Plan de acţiuni în planificarea strategică

Nr.
d/o Acţiuni 2011

20
12

20
13

20
14

20
15

I II III IV
1 Problema strategică 1: Cum...?

Obiectiv:
Acţiune 1.1. Responsabil:
Acţiune 1.2.
Responsabil:
...
Acţiune 1.n. Responsabil:
Problema strategică 2: 
Obiective:
Acţiune 2.1. Responsabil:
Acţiune 2.2.
Responsabil:
...
Acţiune 2.n. Responsabil:
Problema strategică M: 
Obiective:
Acţiune m.1. Responsabil:
Acţiune m.2.
Responsabil:
...
Acţiune m.n. Responsabil:
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Anexa 6

Planificare matricială
(planificare de proiect)

Problema:.....

Logica de intervenţie Termen Indici de performanţă Sursa de verificare Asumări

Scopul 1.
Obiective 1.

2.
3.

Beneficii
Rezultate

Activităţi

Mijloace Buget
1. Strategia 1
1.1. acţiune 1.1. resurse necesare 1.1 costul 
1.2. acţiune 1.2. 1.2.
... ... ...
n. Strategia N
n.1. n.1. n.1.
n.2. n.2. n.2.
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2.3. Procesul politicilor publice locale

În prezent, aşteptările de siguranţă, stabilitate, reducere a sărăciei şi creştere 
economică ale cetăţenilor determină necesitatea constituirii unei administraţii pu-
blice eficiente. Eficienţa administraţiei publice depinde în mare măsură de calitatea 
politicilor publice elaborate şi implementate atît la nivel central cît şi la cel local.

2.3.1. Ce înţelegem prin politici publice? 

Politicile publice sînt planuri, principii, proceduri, legi şi acţiuni care sînt 
adoptate de factorii de decizie pentru a rezolva o problemă din societate, a 

se opune unei ameninţări, a menţine o situaţie sau a urmări un obiectiv.

Politicile publice sînt elaborate nu numai de Guvern sau de Parlament, ci şi de 
alţi factori de decizie, cum ar fi consiliile locale, consiliile raionale, consiliile de admi-
nistrare ale unor organizaţii şi întreprinderi, consiliile pedagogice şi altele.

Politicile publice pot fi divizate în:
a) politici naţionale (elaborate de Parlament, Guvern, ministere);
b) politici regionale sau teritoriale;
c) politici locale (elaborate de consiliul local, ONG etc.); 

Astfel, în sens larg, politicile publice pot să:
• interzică comportamente ce pun societatea în primejdie (de exemplu, pedep-

sesc crima şi corupţia);
• protejeze activităţi, cetăţeni sau lucruri (de exemplu, protejarea minorităţilor 

sau a monumentelor şi altele);
• promoveze (de exemplu, încurajează agroturismul prin micşorarea impozitelor);
• furnizeze beneficii directe cetăţenilor (de exemplu, şcolarizarea şi asistenţa me-

dicală gratuită) etc.

Obiectivele politicilor publice. Politicile publice, în linii generale, urmăresc 
realizarea următoarele obiective:

a) Promovarea unor bunuri publice: apărarea, securitatea, infrastructura urbanisti-
că, sănătatea, educaţia, cultura, ştiinţa etc.;
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b) Protecţia şi securitatea socială a segmentelor populaţiei care, dintr-un motiv sau 
altul, sînt în dificultate. Se au în vedere două componente distincte: sistemul 
asigurărilor sociale şi sistemul asistenţei sociale;

c) Dezvoltarea socială, adică asigurarea unor condiţii sociale care sînt considerate 
a fi importante pentru societate în procesul de dezvoltare a ştiinţei şi culturii, a 
sistemului educaţional, de promovare a familiei, a îngrijirii copilului, de difuzare 
a culturii, de creştere a solidarităţii sociale, colaborare internaţională ş. a.;

d) Bunăstarea colectivă a comunităţii – toţi membrii colectivităţii trebuie să dispună 
de un stoc minim de bunuri şi servicii, considerat a fi decent, normal, minimal.

Toate aceste obiective tind spre realizarea interesului public. interesul 
public reprezintă totalitatea necesităţilor, solicitărilor, nevoilor oamenilor, 

colectivităţilor locale.

Procesul politicilor publice. Procesul integral de elaborare şi implementare a 
unei politici publice poate fi descompus în următoarele etape şi anume:

a)  înscrierea în agendă;
b)  identificarea problemei;
c)  diagnosticul situaţiei;
d)  definirea scopului şi obiectivelor politicii;
e)  evaluarea şi testarea soluţiilor alternative;
f )  adoptarea variantei de politică aleasă; 
g)  implementarea politicii publice;
h)  monitorizarea şi evaluarea politicii publice.

Înscrierea în agendă. Agenda publică (sau sistemică) constă din toate proble-
mele care sînt obiectul unei atenţii largi a publicului sau sînt conştientizate de ac-
torii politici şi solicită acţiune. Înscrierea în agenda sistemică este caracteristică mai 
ales perioadei electorale, cînd toate formaţiunile politice analizează problemele 
existente în teritorii, pentru a construi mesajul politic electoral.

Dintre componentele agendei publice, numai unele ajung să intre în aten-
ţia executivului; acestea alcătuiesc agenda formală. Agenda formală (sau insti-
tuţională) este lista subiectelor sau problemelor la care oficialii executivului sau 
persoanele asociate strîns cu aceştia acordă o atenţie serioasă la un anumit mo-
ment.
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Stabilirea agendei este procesul prin care consiliul local, analizînd cerinţele 
diverselor grupuri din cadrul populaţiei, traduce aceste cerinţe în probleme care 
necesită soluţionare.

Etapa de identificare a problemei este fundamentală. De ea depinde linia de ac-
ţiune care va fi aleasă de administraţia publică. Identificare problemelor predeter-
mină structurile şi actorii competenţi pentru formularea (definirea), elaborarea şi 
implementarea politicii publice.

În activitatea sa de zi cu zi, alesul local întîlneşte numeroase probleme ce afec-
tează localitatea sau locuitorii ei. Preocuparea cea mai importantă este alegerea 
problemei specifice potrivite, spre care se va concentra energia consiliului local.

O problemă este o stare de lucruri care afectează în mod defavorabil o comu-
nitate. Ea poate fi o parte a unei probleme mai largi. O problemă specifică este un 
caz asupra căruia consiliul local îşi poate concentra activitatea şi pe care îl poate 
rezolva.

2.3.2. Demonstrarea necesităţii rezolvării problemei 
Pentru demonstrarea necesităţii rezolvării problemei alese, este esenţial să răs-

pundem la următoarele întrebări fundamentale:

1) Care este problema?

2) Cine are problema menţionată? Cîţi/Cîte? Pentru aceasta determinăm clasa soci-
ală; etnia; grupul de vîrstă; tipul de instituţii etc.

3) Unde sînt localizaţi (geografic )subiecţii? Sînt plasaţi la nivel local sau naţional.

4) De cînd exista problema şi/sau cînd se manifestă (plasarea în timp)? Persistă 
această problemă în timp sau apare şi dispare cu timpul?

5) De ce apare problema? Este nevoie de determinat dacă problema abordată este 
o problemă ce are o sursă generală sau o sursă specifică. 

6) Care sînt probele ce pot veni în sprijinul afirmaţiilor Dvs.? Aici pot fi enumerate: 
datele statistice; petiţiile cetăţenilor; răspunsurile la chestionare; articolele ana-
litice din ziare; afirmaţiile unor experţi etc.

7) Care sînt consecinţele nerezolvării problemei? Estimarea pagubelor morale şi ma-
teriale, ale pericolului şi riscului care pot exista în caz de nerezolvare a proble-
melor.

8) De ce consiliul local este acea structură, care va aborda această problemă? 
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Diagnosticul situaţiei este următoarea etapă în elaborarea şi implementarea po-
liticilor publice. Ea diferă de identificare. Diagnosticul este o etapă prealabilă pentru 
toate căutările de soluţii şi constă în colectarea şi prelucrarea informaţiei, formula-
rea generalizărilor, prin analiza unor eşantioane sau prin compararea unor serii de 
date, informaţii statistice, ordonate în timp.

În procedura de diagnostic o importanţă deosebită o au indicatorii, care repre-
zintă instrumente de măsurare a caracteristicilor specifice fenomenelor sau proce-
selor din societate, stat, comunitate.

Atunci cînd diagnosticul este realizat, este important de a determina spre care 
rezultate trebuie să tindă intervenţia autorităţilor publice, adică care este scopul şi 
obiectivele politicii publice.

Determinarea scopului unei politici ne permite, mai apoi, să măsurăm (mai mult 
sau mai puţin precis) rezultatele atinse. Scopurile trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:

1) să reflecte dorinţele şi aspiraţiile de bază ale comunităţii;
2) să se axeze pe rezultate, nu doar pe îndeplinirea unor sarcini;
3) să atragă la un angajament major cetăţenii şi să implice celelalte resurse pentru 

atingerea lor. 
 Obiectivele sînt rezultatele paşilor ce trebuie făcuţi pentru a ne apropia de 

scop. Pe măsură ce consiliul local atinge obiectivele politicii, lacuna dintre stadiul 
actual şi scop se îngustează.

Generarea, testarea şi evaluarea alternativelor de politici publice constituie o 
problemă pentru consiliile locale şi nu numai, deoarece necesită cunoştinţe şi ca-
pacităţi orientate. 

Experimentarea politicilor publice şi evaluarea lor apriori trebuie să evidenţieze 
efectele altor programe, politici, care deja au fost implementate. 

În conformitate cu Regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documen-
tele de politici (adoptate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.33 din 11 
ianuarie 2007), documentele de politici trebuie să fie însoţite de analiza de impact 
pentru variantele posibile ale implementării, efectuată pînă la demararea procesu-
lui de implementare. Trebuie să fie analizate, în funcţie de domeniul vizat, aspectele 
de impact economic (inclusiv financiar), social, ecologic etc. Analiza de impact poa-
te include, de asemenea, aprecierea riscurilor de menţinere a situaţiei existente şi 
precizarea gradului de urgenţă al schimbărilor propuse.

La această etapă, autorităţile administraţiei publice trebuie să elaboreze scena-
riile de implementare a politicilor. Scenariile de implementare a politicilor reprezin-



69

tă totalitatea soluţiilor posibile, precum şi argumentarea acestora, în scopul identi-

ficării variantei optime de implementare a politicii publice.

Scenariile urmează să reflecte:

a) descrierea problemei şi prioritatea acesteia la nivelul administraţiei publice locale;

b) analiza problemei, situaţiei; 

c) prezentarea opţiunilor (2-3 variante), considerate adecvate pentru soluţionarea 

problemei identificate şi analiza lor;

d) prezentarea opţiunii optime recomandate pentru implementare a politicii pu-

blice, însoţite de o argumentare temeinic fundamentată.

Consultarea scenariilor de politici poate fi realizată prin discuţii publice, care nu 

se limitează numai la grupurile de interese. Consultările publice ale documentelor 

de politici, inclusiv cu societatea civilă, constituie o condiţie esenţială pentru res-

pectarea transparenţei documentelor în cauză.

Rezultatele consultărilor vor fi sistematizate şi utilizate la definitivarea docu-

mentului şi, ulterior, la implementarea acestuia.

Strategiile de îndeplinire a scopului sînt acele planuri de acţiuni, cu care noi sîn-

tem deja familiarizaţi. Evident, aceste planuri de activitate trebuie să conţină nişte 

acţiuni cît mai concrete în realizarea lor şi să se soldeze numaidecît cu un rezultat 

bine definit. La această fază, se determină resursele umane, financiare, informaţio-

nale şi materiale, necesare pentru realizarea implementării politicii publice, se ana-

lizează relaţiile şi posibilitatea folosirii lor în acest proces.

Adoptarea politicii publice. Politicile publice locale trebuie să rezulte în urma 

unui proces de gîndire şi deliberare, bazat pe o analiză minuţioasă a tuturor condi-

ţiilor şi consecinţelor, luîndu-se în calcul toate alternativele posibile, în vederea re-

zolvării problemelor în interesul societăţii. Dar, de multe ori, procesul de elaborare a 

unei politici este unul dezordonat, de conjunctură politică, rezultat de negocieri sau 

condiţii impuse din afara zonei de interes a populaţiei. Practica demonstrează că, 

deseori, este adoptată varianta de consens politic, şi nu varianta de politică publică 

optimală din punct de vedere economic.

Adoptarea politicii publice locale este realizată în cadrul şi în conformitate cu 

restricţiile procesului decizional la nivel local.

Implementarea politicilor este condiţionată de patru elemente, şi anume:
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a) aplicarea este reglementată de drept (respectarea cerinţelor cadrului legal ce 
vizează domeniile de competenţă a autorităţilor publice, procedura de luare a 
deciziilor, procedura de control, asigurarea transparenţei în activitatea autorită-
ţilor locale etc.);

b) aplicarea este mediată de către actorii politicilor (beneficiarii, forţele politice 
prezente în teritoriu, forţele politice reprezentate în consiliul local, reprezen-
tanţii altor niveluri de administraţie publică, ONG-uri şi agenţi economici din 
teritoriu etc.);

c) aplicarea politicilor publice este condiţionată de capacitatea funcţionarilor pu-
blici din primărie de a executa activităţile în teren (pregătirea profesională, pu-
terea de convingere, consecutivitatea şi coerenţă în activitate etc.);

d) aplicarea politicilor depinde şi de nivelul maturităţii manageriale a oficialilor aleşi.

În multe cazuri, politicile se elaborează atunci cînd se elaborează şi se discută 
bugetul anual. 

Dar, evident, existînd un buget de austeritate, uneori, se neglijează unele proble-
me, la moment parcă neînsemnate, care, în viitor, pot da consecinţe distructive. Astfel, 
acum culegem roadele primilor ani de tranziţie, cînd a fost reduse esenţial finanţarea 
învăţămîntului, resursele de întreţinere şi exploatare a fondului locativ şi altele.

Politica publică reprezintă cadrul de acţiune, inclusiv declaraţia politică, 
întru rezolvarea unei probleme existente sau pe cale de apariţie. 

2.3.3. Strategii de implementare
Elaborarea unei politici prevede nu numai definirea sau formularea ei, dar şi 

elaborarea strategiilor de implementare care pot fi: de informare, de colaborare şi 
de confruntare.

Scopul strategiei de informare este de a aduce publicul la un astfel de nivel al 
înţelegerii problemei specifice, încît acesta să poată fi convins să acţioneze în favoa-
rea soluţionării ei.

Strategia de colaborare presupune că preocuparea de politica dată este împăr-
tăşită de publicul larg, de ONG-uri. Tacticele ce pot fi utilizate includ: construirea de 
coaliţii, oferirea de expertiză şi de mărturii de sprijin, desfăşurarea în comun a unor 
acţiuni (întîlniri, conferinţe de presă etc.)
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Strategia de confruntare presupune un conflict atît de adînc, încît orice discuţii, 
negocieri sau dialog sînt sortite eşecului. Tacticele cel mai des folosite în cadrul unei 
strategii de confruntare includ demonstraţiile de masă, grevele, boicoturile etc.

2.3.4. Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice
Pe parcursul implementării politicii publice, consiliul local va monitoriza, con-

trola şi evalua activităţile întreprinse, pentru a putea realiza, în caz de necesitate, 
corecţia respectivă. 

Monitorizarea are scopul de a identifica devierile posibile de la scopurile stabilite iniţial. 
Pentru aceasta, se va asigura colectarea informaţiilor şi a datelor statistice, care ulterior vor 
ajuta la compararea indicatorilor obţinuţi cu cei stabiliţi în politica publică. Monitorizarea 
ne va furniza informaţii privind procesul de implementare, modul în care resursele alocate 
şi serviciile furnizate şi-au atins ţinta; concordanţa acţiunilor întreprinse.

Activitatea de evaluare este strîns corelată cu procesul de monitorizare, întrucît 
datele obţinute din acest proces reprezintă una din sursele de informaţii folosite în 
evaluare. 

Pentru ca activitatea de evaluare să răspundă scopurilor urmărite de acest proces 
complex, la nivelul Uniunii Europene s-au conturat 5 criterii folosite în cadrul oricărui 
exerciţiu de evaluare: relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, durabilitatea.

Tabelul 5. Criterii de evaluare

Criteriu Descriere

Relevanţa Relevanţa unei politici, a unui proiect sau program reprezintă măsura în care obiective-
le stabilite şi planul de implementare propus se adresează corect problemelor identificate. 
Schimbările privind natura problemelor identificate iniţial sau anumite circumstanţe 
în care are loc implementarea, fie acestea fizice, economice, instituţionale sau politice, 
pot face politica sau proiectul irelevante pentru problemele/nevoile pe care au fost 
menite să le rezolve.

Eficienţa Criteriul de eficienţă se referă la cît de bine au fost folosite resursele disponibile pentru a 
transforma activităţiile propuse în rezultatele intenţionate. Acest criteriu vizează aspecte 
legate de rentabilitate şi anume: dacă ar putea fi obţinute acelaşi rezultate sau rezultate 
mai bune prin alte modalităţi, care ar fi, în acelaşi timp, mai ieftine.
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Criteriu Descriere

Eficacitatea Criteriul de eficacitate încearcă să indentifice dacă politica sau proiectul şi-a atins 
obiectivele stabilite în faza de programare. Întrebarea-cheie este ce beneficiu a adus 
politica sau proiectul prin punerea sa în practică, prin raportarea la măsura în care 
subiecţii vizaţi au beneficiat în mod real de pe urma produselor sau serviciilor furniza-
te prin politica sau proiectul dat.

Impactul Termenul „impact” se referă la efectul de ansamblu al beneficiilor aduse de o anumită 
politică sau proiect, asupra unui număr mai mare de persoane decît principalii beneficiari 
dintr-un anumit sector, o anumită localitate, raion sau chiar din întrega ţară.

Durabilitatea Criteriul de durabilitate arată dacă există probabilitatea ca rezultatele pozitive ale poli-
ticii sau proiectului să continuie şi după încetarea intervenţiei şi, totodată, dacă impactul 
pe termen lung al politicii sau proiectului asupra procesului mai amplu de dezvoltare 
poate fi menţinut la nivel de localitate, raion sau ţară.

Exerciţiu de evaluare nu examinează neapărat toate cele cinci criterii de eva-
luare, ci este adaptat în funcţie de momentul la care intervine evaluarea, stadiul 
implementării politicii publice şi obiectivele evaluării. 

Tabelul 6. Ciclul de evaluare

Etapele ciclului de 
politici publice

Tipurile 
de evalu-

are
Legătura 

Criteriu de eva-
luare important

Formularea poli-
ticilor

Ex-ante Evaluarea ex-ante analizează critic programele 
propuse, examinîndu-le obiectivele, planurile 
de implementare şi rezultatele estimate etc., cu 
intenţia de a determina dacă sînt cele mai po-
trivite intervenţii pentru a îndeplini obiectivele 
relevante ale politicii Relevanţa

Implementarea 
politicilor 

Interme-
diară

Evaluarea intermediară analizează în ce măsură 
programele sînt implementate în modul cel mai 
eficient şi eficace, conform programării iniţiale, şi 
stabileşte dacă programele sînt la fel de relevante 
ca şi în faza de programare, pentru satisfacerea 
nevoilor identificate

Eficienţa

Eficacitatea
Finalizarea politici-
lor publice

Ex-post Evaluarea ex-post analizează impactul politicilor, 
prin raportare la nevoile pe care politica publică a 
urmărit să le satisfacă şi, totodată, să determine dacă 
efectele pozitive ale programului sînt sustenabile în 
timp şi după finalizarea implementării politicii

Impactul
Sustenabilitatea 
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Pentru evaluarea politicilor publice, există mai multe metode şi tehnici de 
evaluare: evaluarea mediului strategic, consultarea stakeholderilor (factorilor 
interesaţi), anchetele sociale, anchetele asupra beneficiarilor, metodele statistice 
şi econometrice (analiza regresiilor etc), evaluarea priorităţilor, metodele 
participatorii, focus grupurile, studiile de caz, utilizarea surselor de date 
secundare, tehnicile de observaţie etc.

2.3.5. Aleşii locali în rol de elaboratori de politici locale
Pentru progresul unei localităţi, variatele tipuri de politici trebuie să fie de-

terminate la nivel raional şi local, deoarece, la acest nivel, procesele pot fi con-

duse şi administrate într-un mod mai eficient şi mai bine chibzuit. Astfel, consi-

lierii locali sînt acele persoane care se ocupă nemijlocit cu formularea politicilor 

publice locale.

Legalitatea implicării administraţiei publice locale din Republica Moldova în 

formularea politicilor publice este asigurată de un set întreg de legi. 

Aşadar politicile publice locale se elaborează în conformitate cu prevederile: 

•	Constituţiei Republicii Moldova, adoptate în 1994. Întregul conţinut al 

Constituţiei conduce la ideea că orice politică publică trebuie să susţină statul 

de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 

lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic, res-

ponsabilitatea şi obligaţiile administraţiei publice faţă de generaţiile preceden-

te, actuale şi viitoare ca valori supreme.

•	Legii Republicii Moldova nr. 64-xII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, 

Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită con-

ducerea generală a administraţiei publice.

•	Legii Republicii Moldova nr. 436-xVI din 28 decembrie 2006 privind ad-

ministraţia publică locală (art. 14. Competenţele de bază ale consiliilor lo-

cale; art. 29. Atribuţiile de bază ale primarului; art. 39. Atribuţiile secretarului; 

art. 40. Primăria şi statutul personalului primăriei; art. 43. Competenţele con-
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siliului raional; art.53. Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului; capitolul 

X. Serviciile publice, bunurile şi lucrările publice; capitolul XI. Administrarea 

finanţelor publice). 

•	Legii Republicii Moldova nr. 317-xV din 18 iulie 2003 privind actele nor-

mative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale. Articolul 78 al acestei legi indică obligativitatea elaborării actelor autori-

tăţilor publice locale în conformitate cu cadrul legal al republicii şi posibilitatea 

de contestare juridică a acestora.

•	Legii Republicii Moldova nr. 435-xVI din 28 decembrie 2006 privind 

descentralizarea administrativă. Legea prevede domeniile de activitate 

ale autorităţilor publice locale, regulile procesului de descentralizare admi-

nistrativă şi identificarea cadrului instituţional pentru descentralizarea ad-

ministrativă.

•	Legii Republicii Moldova nr. 438-xVI din 28.12.2006 cu privire la dezvolta-

rea regională care reflectă principiile şi cadrul instituţional al politicii naţionale 

de dezvoltare regională a ţării şi introduce mecanismele regionale pentru dez-

voltare regională. 

•	Legii Republicii Moldova nr. 768-xIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local.

•	Legii Republicii Moldova nr. 397-xV din 16 octombrie 2003 privind finan-

ţele publice locale.

•	Legii Republicii Moldova privind transparenţa procesului decizional (2008)

•	Altor acte normative de bază din domeniul APL.

În conformitatea cu art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, consiliul 

local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de in-

teres local, cu excepţia celor ce ţin de competenţa altor autorităţi publice. Astfel, în 

temeiul acestui articol şi al art. 4 din Legea privind descentralizarea administrativă, 

consiliul local poate elabora politici de diferit ordin şi domeniu. 
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Tabelul 7. Exemple de politici

Grup de 
Politici

Domenii

Politici de 
infrastructură

Planificarea urbană, gestionarea spaţiilor verzi de interes local, distrubuirea apei pota-
bile, construirea şi întreţinerea sistemelor şi canalizarea, iluminarea stradală, drumurile 
şi podurile publice, amenajarea şi întreţinerea cimitirelor 
Construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi 
extraşcolare
Construcţia, gestionarea reţelelor de distribuire a gazelor şi energiei termice
Destinaţia terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului)

Politici ecolo-
gice

Salubrizarea, colectarea şi gestionarea deşeurilor, epurarea apelor, utilizarea resurselor 
naturale de interes local, protecţia mediului 

Politici sociale Activităţi culturale, sportive; protecţia şi asistenţa socială; protecţia civilă de interes 
local
Instituţii de binefacere de interes local, ocrotirea drepturilor copilului, familiei, egali-
tatea genurilor 
Ordinea publică 

Politici econo-
mice

Politicile financiare ale consiliului
Bugetul local, utilizarea fondului de rezervă şi special
Impozitele şi taxele locale
Administrarea bunurilor din domeniul public şi privat locale
Instituirea şi gestiunea întreprinderilor municipale
Amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale
Participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale
Susţinerea businessului mic şi mijlociu
Prognoze şi programe de dezvoltare social-economică

Politici preven-
tive

Organizarea serviciilor antiincendiare, 
Profilaxia maladiilor, criminalităţii, corupţiei

Politici social-
uzuale

Construcţia de locuinţe
Facilităţi pentru păturile social vulnerabile
Transportul public local
Servicii publice de gospodărie comunală

Politici de 
colaborare

Parteneriatul public–privat
Colaborarea, cooperarea, inclusiv transfrontalieră
Parteneriatul public–public (asocieri cu APL)
Promovarea şi protejarea intereselor APL

Politici interne Auditul intern, transparenţa în activitate, fluxul informaţional, organigrama şi statele 
primăriei; schema de salarizare

Notă: expunerea politicilor şi domeniilor nu pretinde a fi exhaustivă. 
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În procesul de conducere, oficialii aleşi decid scopurile administraţiei publice şi 
transformarea lor în programe şi servicii printr-o declaraţie politică de intenţie întru 
rezolvarea problemelor din teritoriu şi o activitate cît mai eficientă. 

declaraţii de intenţii = politica = ce intenţionăm să realizăm?
cadrul de acţiune în realizarea declaraţiei = politică publică. 

Cu alte cuvinte, politicile publice reprezintă o corelare între ceea ce hotărăşte 
administraţia să întreprindă (scopuri şi obiective) şi ceea ce intenţionează să execu-
te (strategii şi planuri de acţiune).

Aşadar care este rolul alesului local în elaborarea politicilor publice?
În primul rînd, alesul local trebuie să identifice şi să concentreze acţiunile ce tre-

buie abordate; să faciliteze schimbul reciproc de informaţie, comunicarea şi educa-
rea alegătorilor în chestiuni relevante.

În al doilea rînd, să acţioneze ca factor de integrare a opiniilor şi grupurilor di-
vergente; să dezvolte consensul asupra viziunii comunităţii şi asupra scopurilor şi 
acţiunilor corespunzătoare care trebuie să fie adoptate.

În al treilea rînd, să ratifice, prin acţiuni deliberative, consensul care se naşte în pro-
blema depistată; să implementeze programe, politici şi proiecte ca o reflectare a con-
sensului comunităţii, să menţină sprijinul pentru implementarea acţiunilor adoptate. 

Efectuînd o analiză asupra modurilor de apariţie a politicilor publice, putem sta-
bili că politicile publice pot fi:

- elaborate de către o echipă de profesionişti, adică specialişti în domeniu;
- recomandate de personalul autorităţilor administraţiei publice;
- elaborate de oficialii aleşi;
- elaborate în discuţii cu comunitatea;
- numai iniţiative ale colectivităţilor etc.

Ca surse de idei, în procesul de elaborare a politicilor locale pot servi:
a) consilierii locali şi primarii în calitate de oficiali aleşi ai unităţii administrativ-te-

ritoriale;
b) alegătorii (persoane aparte sau grupuri de iniţiativă);
c) organizaţiile din teritoriu (publice şi private);
d) personalul din administraţia publică locală (din primării, din aparatul preşedin-

telui raionului etc.).

Înainte de implementare, orice politică publică necesită o expertiză 
minuţioasă, o evaluare a posibilelor avantaje şi dezavantaje, costuri sociale. 
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Ca surse de expertiză a politicilor publice apar:
a) personalul instituţiei în cauză (secretarul consiliului local, contabilul-şef; speci-

aliştii în domeniu);
b) institutele de cercetare ştiinţifică;
c) organizaţiile publice sau private care oferă consultanţă;
d) grupurile comunitare;
e) nivelurile superioare ale administraţiei publice. 

Republica Moldova, ca şi toate ţările Europei Centrale şi de Est, urmează să adap-
teze planificarea şi scopurile politicilor publice la situaţia nouă, pornind de la interna-
ţionalizarea politicilor. Aceste probleme apar pentru ţara noastră într-o formă complet 
nouă ţinînd cont de intenţia de integrare europeană. De aceea, activitatea de formulare 
a politicilor locale trebuie să devină o preocupare principială a autorităţilor publice.

2.3.6. Participarea cetăţenească în procesul de elaborare  
a politicilor publice
Trecerea de la modelul vechi centralizat-ierarhizat la cel participativ în gestionarea 

treburilor publice implică crearea comunităţii unde persistă spiritul de colaborare.
Crearea spiritului comunitar este posibilă doar într-o atmosferă de încredere şi 

angajament reciproc. Pe de o parte, membrii comunităţii trebuie să aibă dezvoltat 
sentimentul conectării şi co-participării la treburile comunitare de interes general. 
Pe de altă parte, implicarea cetăţenilor în procesul de formulare şi elaborare a poli-
ticilor publice reprezintă o cale de creştere a democraţiei.

Problema constă în gradul în care trebuie admisă participarea.
Conceptul de participare a cetăţenilor se referă la modul de implicare şi inte-

grare a membrilor comunităţii în procesul de elaborare a politicilor. 
Administraţia publică este datoare să emită către cetăţeni informaţii privind ac-

tivitatea şi planurile sale pentru ca aceştia să poată înţelege direcţiile prioritare ale 
politicii administrative a aleşilor locali şi să se poată implica şi integra în soluţionarea 
problemelor locale. 

Pentru a asigura participarea cetăţenească, pot fi folosite aşa metode ca: informa-
rea, consultarea, crearea comunităţii colaborative, deciziile comune luate în consens.

Participarea poate fi realizată prin:
1. Sondaje de opinii (se obţin cele mai bune rezultate atunci cînd întrebările sînt 

adresate în mod direct cetăţenilor dintr-o localitate;
2. Întruniri publice (cetăţenii vin la sediul administraţiei publice şi îşi expun păre-

rea: de exemplu, la şedinţa consiliului local);
3. Forumuri (adunările generale ale cetăţenilor, alegătorilor etc.);



Ghidul alesului local78

4. Audierile publice (sînt practicate la consultarea bugetului local, a planurilor 
strategice); 

5. Anunţuri publice (sînt folosite pentru informarea publicului);
6. Perioada de primire a comentariilor (Aceste perioade sînt obligatorii. Pe parcur-

sul lor se primesc comentarii în legătură cu noua politică publică. Ea se extinde 
din momentul publicării sau afişării proiectului documentului pînă în ziua des-
făşurării şedinţei consiliului local);

7. Căsuţa poştală a cetăţeanului (opiniile cetăţenilor pot fi adunate în căsuţe poş-
tale, în numeroase locuri publice din localitate);

8. Grupuri de discuţie şi întruniri cu caracter neoficial;
9. Focus-grupurile;
10. Colaborarea cu mass-media;
11. Colaborarea cu ONG-urile din teritoriu;
12. Comisii consultative constituite din consilieri şi cetăţeni activi ai localităţii;
13. Grupuri de presiune (lobby) etc. 

Implicarea, sub diferite forme, a cetăţenilor în procesul politicilor publice va face proce-
sul de administrare mai transparent şi mai receptiv la realitatea cotidiană a colectivităţii.

Modul de organizare şi eficienţa formelor de participare sînt atribuite condiţiilor din 
mediul economic, politic şi social în care funcţionează administraţia publică locală. 

Participarea cetăţenească reprezintă cel mai eficient instrument de aplicare în 
practică a unor programe şi strategii vizînd dezvoltarea locală. Publicul este una 
dintre cele mai mari resurse în dezvoltarea şi implementarea practică a legilor şi 
politicilor locale.

locuitorii cunosc specificul localităţii, problemele ei, trăsăturile şi obiceiurile 
mai bine decît orice guvern. de aceea, implicarea localnicilor este crucială 

pentru stabilirea şi punerea în practică a politicilor publice.

2.4. Procesul decizional la nivel local 
Unul dintre obiectivele de guvernare, incluse în Programul de guvernare 2009-

2013, este asigurarea unui proces decizional transparent, echitabil, eficace şi efi-
cient. Pentru a realiza acest obiectiv, autorităţile publice locale trebuie să-şi asume 
următoarele:
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- asigurarea transparenţei procesului decizional prin publicarea tuturor proiecte-
lor de decizii pe paginile de Internet şi panourile de informare;

- consolidarea dialogului şi consultarea societăţii civile prin intermediul mai multor 
instrumente: mese rotunde, conferinţe, seminare, întruniri publice, sondaje etc.;

- asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile publice;
- îmbunătăţirea procesului de gestionare a petiţiilor;
- perfecţionarea procesului de comunicare cu autorităţile publice centrale;
- crearea unui mecanism eficient de colaborare cu societatea civilă în implementa-

rea strategiilor locale.

2.4.1. Elemente procedurale în procesul decizional
Activitatea cea mai importantă a consilierilor are loc în cadrul şedinţelor.
De remarcat faptul că se disting trei tipuri de şedinţe ale consiliului.

1. Şedinţele ordinare
Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni, adică de 4 ori pe 

an. Aceste şedinţe sînt obligatorii. Convocarea lor se face prin dispoziţia primarului, 
emisă cu 5 zile înainte de şedinţă, respectiv prin dispoziţia preşedintelui raionului, 
emisă cu 10 zile înainte de şedinţă. În dispoziţie se stabileşte data, locul şi ora pre-
conizate pentru şedinţe şi se propune ordinea de zi, în conformitate cu planul de 
activitate al consiliului.

2. Şedinţe extraordinare
Consiliul se poate întruni în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este necesar. 

Convocarea lor se face, prin dispoziţia primarului, preşedintelui raionului emis cu 3 
zile înainte de şedinţe. 

Spre deosebire de şedinţele ordinare, unde dreptul de convocare aparţine doar 
autorităţilor executive, şedinţele extraordinare pot fi convocate şi la cererea a cel 
puţin o treime din consilieri. În acest caz consilierii, iniţiatori ai convocării şedinţei 
extraordinare, vor depune o cerere pe numele primarului, preşedintelui raionului, 
unde vor invoca motivul convocării şedinţei şi, respectiv, problemele supuse dezba-
terilor în cadrul şedinţelor.

Dacă primarul, preşedintele raionului, refuză convocarea şedinţei la cererea a 
o treime din consilieri, aceştea se pot întruni de sine stătător cu condiţia că şedinţa 
este deliberativă. Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majo-
ritatea consilierilor aleşi.
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3. Şedinţe ad-hoc (de îndată)
În cazuri de maximă urgenţă – calamităţi naturale, catastrofe, epidemii, incendii 

şi alte situaţii similare, determinate de interesele locuitorilor unei unităţi administra-
tiv-teritoriale, convocarea consiliului se poate face imediat. Acest tip de şedinţe nu 
cere convocarea prin dispoziţia primarului sau a preşedintelui raionului, nici iniţiati-
va a o treime din consilieri.

Tabelul 8. Şedinţele consiliului

Tipul şedinţei Iniţiativa de convocare Caracterul deliberativ

Ordinare Primarul prin dispoziţie emisă cu 5 zile înainte de 
şedinţă.
Preşedintele raionului prin dispoziţie emisă cu 10 zile 
înainte de şedinţă.

Prezenţa majorităţii 
consilierilor aleşi

Extraordinare Primarul, preşedintele raionului prin dispoziţie emisă:
- cu 3 zile înainte de şedinţă;
- la cererea a 1/3 din consilierii aleşi.

Prezenţa majorităţii 
consilierilor aleşi

Ad-hoc (de îndată) Primarul, preşedintele raionului, fără a emite dispo-
ziţie

Prezenţa majorităţii 
consilierilor aleşi

Şedinţele consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propuse de primar, pre-
şedintele raionului sau de o treime din consilieri. Modificarea sau completarea ordi-
nii de zi se admite numai la începutul şedinţei şi se efectuează cu votul majorităţii 
consilierilor prezenţi.

Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului se examinează numai în 
cazul dacă sînt însoţite de avizul comisiei de specialitate, de raportul sau avizul sub-
diviziunilor de resort ale serviciilor publice sau ale aparatului primăriei, sau ale pre-
şedintelui raionului.

Se interzice categoric completarea ordinii de zi la începutul şedinţei, cu inclu-
derea întrebărilor care nu au avizul comisiei de specialitate sau raportul subdiviziu-
nii de resort. Excepţie fac doar şedinţele ad-hoc unde pot fi incluse în ordinea de zi 
şi examinate probleme în lipsa materialilor specificate anterior.

Conform art. 17 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, 
şedinţele consiliului sînt publice. Caracterul public al şedinţelor permite oricărei persoane 
interesate să asiste la şedinţele consiliului. Împiedicarea accesului liber la şedinţele consi-
liului local sau compromiterea procesului decizional prin acţiuni deliberate de ascundere 
a informaţiei de interes public se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
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Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul 
şedinţei şi se efectuează cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, 

respectîndu-se prevederile art.22, alin.(1). 
(art. 18, aliniatul 2 al legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVi 

din 28.12.2006).

O activitate importantă a consilierilor este examinarea problemelor de pe ordi-
nea de zi la şedinţele consultative de specialitate.

Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele comisiei, iar în ab-
senţa lui, de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar.

Şedinţele comisiei sînt publice şi la ele pot participa şi alţi consilieri sau persoa-
ne interesate, însă fără drept de vot. Pentru luarea deciziei, la şedinţe pot fi invitaţi 
specialişti din cadrul aparatului executiv, experţi în domeniu.

În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis 
al majorităţii membrilor săi.

De reţinut faptul că deciziile comisiei de specialitate au doar caracter de reco-
mandare pentru consiliul respectiv. Chiar dacă comisia de specialitate va aviza negativ 
unele proiecte de decizii, aceasta nu implică excluderea întrebării de pe ordinea de zi. 
Dreptul de a decide aparţine membrilor consiliului în timpul aprobării ordinii de zi.

Comisia de specialitate examinează problemele din domeniul său de activita-
te, analizează proiectele de decizii şi le avizează, prognozînd consecinţele realizării 
acestora. Exemplu de format al avizului găsiţi în anexele acestui capitol.

Prezenţa consilierilor la şedinţele de specialitate este obligatorie. În caz de ab-
senţă a consilierului, fără motive întemeiate, de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei 
de bază pentru el, preşedintele comisiei poate propune consiliului excluderea con-
silierului din componenţa comisiei.

Lucrările şedinţelor comisiei de specialitate se consemnează de către secreta-
rul comisiei în procese-verbale. Procesul-verbal este semnat de către preşedinte şi 
secretarul comisiei.

În realizarea competenţelor sale, în procesul examinării întrebărilor de pe ordi-
nea de zi a şedinţei, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor pre-
zenţi. Excepţie fac cazurile în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr 
mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nicio decizie, dezbate-
rile fiind reluate într-o şedinţă următoare.
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Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 stabileşte 
unele categorii de probleme, care cer o altă majoritate de voturi.

Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprieta-
te a unităţii administrativ-teritoriale, stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor 
locale, planificarea dezvoltării localităţii şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte 
consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate, se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor aleşi. 

Tot cu votul majorităţii consilierilor aleşi se stabileşte procedura de alegere a pre-
şedintelui raionului, vicepreşedintelui şi viceprimarului.

Iniţiativa revocării primarului şi demiterea preşedintelui raionului se adoptă cu 
votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi.

Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau nominal. 
Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinului tre-
buie să fie clar şi concis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” 
şi „abţinut”. La efectuarea votării secrete, din rîndul consilierilor, se alege comisia de 
numărare a voturilor. Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea 
voturilor nu se iau în calcul buletinele în care nu a fost exprimată opţiunea consiliului 
sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute de regulament.3

3 Legatele cu sarcini – dispoziţii testamentare prin care se lasă cuiva, cu titlu gratuit, fie un întreg 
patrimoniu, fie o fracţiune sau un grup de bunuri din acesta.



83

Votarea prin vot nominal prevede o altă procedură. Preşedintele şedinţei ofe-
ră explicaţii asupra obiectului votării şi sensul cuvintelor „pro” şi „contra”. Secretarul 
consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, fie în ordine alfabetică, 
fie în ordinea validării mandatelor. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cu-
vîntul „pro”, „contra” sau „abţinut”, în funcţie de opinia sa. Opţiunile consilierilor vor fi 
reflectate în procesul-verbal.

Deciziile consiliului local se semnează în cel mult cinci zile de la data desfăşu-
rării şedinţei de preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de secretarul consiliului 
local. În cazul dacă secretarul consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în 
drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea ei.

Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică prin publicarea sau prin afişare în locurile publice.

Cele cu caracter individual – la data comunicării persoanelor vizate.
Toate deciziile adoptate de consiliu sînt supuse în mod obligatoriu controlului 

de legalitate de către oficiul teritorial al Cancelariei de Stat.
În cazul în care oficiul teritorial consideră că decizia este ilegală, ea notifică consiliu-

lui emitent ilegalitatea ei, cerînd modificarea sau abrogarea ei totală sau parţială.
Sesizarea oficiului teritorial trebuie făcută într-un termen de 30 de zile de la 

data primirii ei. În termen de 30 de zile de la data primirii modificării, consiliul trebuie 
să modifice sau să abroge decizia.

În cazul în care, în termenul stabilit, autoritatea locală emitentă şi-a menţinut 
poziţia sau nu a reexaminat actul contestat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat 
poate sesiza instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data 
primirii notificării refuzului de a modifica sau de a abroga actul contestat sau în ca-
zul tăcerii autorităţii locale emitente în termen de 60 de zile de la data notificării 
cererii de modificare sau de abrogare a actului în cauză.

În cazul în care direcţia teritorială control administrativ consideră că decizia 
poate avea consecinţe grave, în scopul prevenirii unei pagube iminente, ea poate 
sesiza direct instanţa de contencios administrativ imediat după luarea deciziei pe 
care o consideră ilegală, informînd imediat consiliul care a adoptat decizia.

În termen de 3 zile de la primirea sesizării, după audierea părţilor vizate, instan-
ţa de contencios administrativ decide asupra suspendării sau dispunerii unor alte 
măsuri provizorii solicitate de direcţia teritorială control administrativ.

În aceste cazuri consiliul desemnează reprezentantul său în instanţele de jude-
cată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate.

În cazul în care primarul/ preşedintele raionului consideră că decizia consiliului 
este ilegală, acesta poate să nu o execute, sesizînd, în acelaşi timp, direcţia teritorială 
control administrativ sau instanţa de contencios administrativ.
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Anexa 1

Chemare la şedinţa consiliului

Consiliul local ________________________________________________________ 
Consilierului _________________________________________________________ 

Vă înştiinţăm că la data de ________, ora _____ în localul __________________ va 
avea loc şedinţa consiliului local.

Ordinea de zi 
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________ 

În conformitate cu art. 19 alin (1) al Legii privind administraţia publică local nr. 
436-XVI din 28.12.2006, prezenţa la şedinţă este obligatorie.

Primarul Comunei _________________________________
                                                      (numele, prenumele semnătura)
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Anexa 2

Invitaţie la şedinţa consiliului

Consiliul local _________________________, raionul_________________________ 

Stimate Dle (Dnă)______________________________________________________ 

Avem onoarea să Vă invităm să asistaţi la lucrările şedinţei Consiliului local, care va 
avea loc la data de___________, ora_____, în localul ________________________ 

La şedinţă se vor pune în dezbatere următoarele probleme:
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________ 

La sfîrşitul şedinţei va avea loc ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(se descrie orice activitate de ospitalitate)

Primarul satului (comunei), oraşului __________________________________ 
                                                                                                                             (numele, prenumele)
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Anexa 3

Republica Moldova
Consiliul local_____________________________ 
Raionul _________________________________

Decizie nr. _________

din ____________________ 200____

Comuna___________________________

Cu privire la aprobarea 
organigramei şi a statelor 
de personal ale primăriei

La propunerea primarului, în conformitate cu art. 14 al. (2) lit. (b) din 
Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul local 
DECIDE:

1. Se aprobă organigrama şi statele de personal ale primăriei comunei ______
_______________________ în număr de____________________ ;

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului comunei ______
____________________________

Preşedintele şedinţei ______________________________________
                                                                        (semnătura) (numele, prenumele)

Secretar al consiliului ______________________________________
                                                                               (semnătura) (numele, prenumele)
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Anexa 4

Republica Moldova
Consiliul Local________________
Raionul______________________ 

Proces - verbal nr.______

din ________________ 201_____

Satul _______________________

Al şedinţei Consiliului
Comunal_________________________________

Total membri ai Consiliului __________________, din ei prezenţi _______________
                                                                         (în cifre)                                                                          (în cifre)

Absenţi: motivat _________________, nemotivat ____________ (lista se anexează),
                                                    (în cifre)                                                            (în cifre)

Invitaţi___________________ (lista se anexează)

Preşedintele şedinţei___________________________________________________
                                                                                              (numele de familie, prenumele)

Consilier desemnat cu dreptul de a semna decizia, în caz de imposibilitate a pre-
şedintelui şedinţei _____________________________________________________ 
                                                                                          (numele de familie, prenumele)

ORDINEA DE ZI: 
1.___________________________________________________________________

(specificarea chestiunii)

RAPORTOR___________________________________________________________
(numele de familie, prenumele)
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2.___________________________________________________________________
(specificarea chestiunii)

RAPORTOR___________________________________________________________
(numele de familie, prenumele)

1. S-A ExAMINAT:____________ (expunerea în conformitate cu ordinea de zi).

AU LUAT CUVÎNTUL: __________________________________________________ 
                                          (numele de familie, prenumele)

____________________________________________________________________
     (redarea succintă a opiniilor, propunerilor)

S-A DECIS:
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(textul deciziei)

AU VOTAT: Pentru ________, Contra ________, S-au abţinut __________

2. S-A ExAMINAT: 
__________________________________________________________________ 

AU LUAT CUVÎNTUL:
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
S- A DECIS : ______________________________________________________ 

Preşedintele şedinţei ______________________________________
                                                                        (semnătura) (numele, prenumele)

Secretar al şedinţei ______________________________________
                                                                               (semnătura) (numele, prenumele)
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Anexa 5

CONSILIUL LOCAL _______________________

Comisia pentru ______________________________________________________

AVIZ
din ____ ______________20_____

la proiectul de decizie nr. ____ din _____ _______________ 20__

În temeiul art.22 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 
28.12.2006, precum şi în conformitate cu pct.____ din Regulamentul privind consti-
tuirea şi funcţionarea Consiliului local __________, aprobat prin decizia Consiliului 
local nr._________ din ______________20__, Comisia de specialitate 

DECIDE:

1. Se recomandă Consiliului local _______ adoptarea proiectului de decizie  
nr. ___ din ____________ 20 ___  

”
Cu privire la.........”.

Preşedintele Comisiei _______________________

Secretarul Comisiei _________________________
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Anexa 6

Unele recomandări la deschiderea şedinţei consiliului local
Notă:  În conformitate cu pct. 23 al Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea 

consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.457- XV din 14.11.03, 
deschiderea şedinţei este pusă în seama secretarului consiliului local. Sintagma „Votarea 
este organizată de secretarul consiliului” presupune anume această modalitate. Cu toate 
acestea, în regulamentul său, consiliul local poate abilita cu această procedură primarul.

Textul recomandat
1. Stimaţi consilieri, invitaţi, onorată asistenţă,
în conformitate cu art.16 (1) al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-

XVI din 28.12.2006 şi cu dispoziţia primarului nr.18 din 10.10.03, astăzi, 15.10.03 are 
loc şedinţa ordinară a consiliului local.

Aleşi în rezultatul scrutinului electoral conform art.11 (1) al Legii privind admi-
nistraţia publică locală nr. 436-XVI din 12.28.06 au fost 11 consilieri. 

Prezenţi la şedinţa 9 consilieri; Absenţi - 2 consilieri motivat:
Numele_______________________________
Motivul_______________________________ 

Ce propuneri aveţi referitor la începerea şedinţei?

(După propunerea consilierilor de a începe sau nu lucrările şedinţei, secretarul sau 
primarul va pune la vot deschiderea şedinţei.

Dacă majoritatea consilierilor prezenţi au votat începerea lucrărilor şedinţei, se va 
purcede la a doua etapă.) 

2. În baza art. 16 (7) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.06, e necesar de ales un preşe-
dinte al şedinţei, care o va prezida.

Ce propuneri aveţi?
(După înregistrarea candidaţilor se va purcede la votarea lor în ordinea care au fost 

propuşi. Va fi ales preşedinte al şedinţei consilierul care a întrunit majoritatea de voturi 
a consilierilor prezenţi).

3. Stimaţi consilieri, conform art.20 (1) al Legii privind administraţia publică lo-
cală, trebuie să desemnăm un consilier, prezent la şedinţă, cu dreptul de a semna 
deciziile în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le 
semna. (Modalitatea de votare este aceeaşi ca şi a preşedintelui şedinţei).

(Reţineţi: Consilierul desemnat va fi inclus în procesul-verbal după indicarea preşedin-
telui şedinţei.)

În continuare, preşedintele şedinţei va purcede la realizarea lucrărilor şedinţei, înce-
pînd de la aprobarea ordinii de zi şi a regulamentului de lucru.
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2.5. Dezvoltarea locală integrată 

2.5.1. Ce reprezintă dezvoltarea locală?
Politica de dezvoltare locală reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi 

promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu 
diverşi factori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economi-
ce, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului local, în scopul 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă. Principalele domenii vizate de politicile progre-
sului local sînt: dezvoltarea întreprinderilor, piaţa forţei de munca, atragerea inves-
tiţiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, îmbunătăţirea 
infrastructurii, calitatea mediului înconjurător, dezvoltarea rurală, sănătatea, educa-
ţia, învăţămîntul, cultura.4 

Conceptul actual de dezvoltare locală este fundamentat pe cel de dezvoltare 
durabilă şi are cîteva trăsături fundamentale5, referindu-se la:

•	 Dezvoltarea rurală sustenabilă, care presupune dezvoltarea economică 
echitabilă şi echilibrată, cu un nivel ridicat al coeziunii sociale şi al includerii şi asu-
marea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi a protecţiei mediului.

•	 Dezvoltarea locală extensivă sau integrată, care se referă la dezvoltarea me-
diului prin extinderea mijloacelor de comunicare şi informare şi prin extinderea activi-
tăţilor din mediul rural spre sectorul nonagricol şi promovarea agriculturii extensive, 
a cărei coordonată esenţială este transferul informaţional (conceptul de agricultură 
extensivă aici este diferit de cel tradiţional, care definea opusul agriculturii intensive).

•	 Dezvoltarea locală multisectorială, care se referă la crearea de reţele şi 
parteneriate între organizaţii internaţionale, agenţii naţionale sau organizaţii ale 
societăţii civile, în vederea abordării multisectoriale.

Dezvoltarea locală urmăreşte:
•	Impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice;
•	Stimularea investiţiilor în sectorul privat;
•	Contribuţia la reducerea şomajului;
•	Contribuţia la îmbunătăţirea nivelului de trai;
•	Crearea mediului de susţinere şi adoptarea acţiunilor durabile.

4 Constantin Brăgaru, „Managementul proiectelor pentru dezvoltarea comunităţilor locale 
ale judeţului Constanţa”. Rezumat. Publicat pe http://www.postdoctorat.ro/Documente/
Biblioteca%20virtuala/Rezumate%20teze%20de%20doctorat/Seria%20II/BRAGARU%20
Constatin/rezumatul%20tezei%20limba%20romana.doc

5 Ana Bleahu, „Dezvoltare rurală în Uniunea Europeană”. Publicat pe  
http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-3-4-05/6.pdf
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Figura 2. Obiectivele dezvoltării locale

Dezvoltare locală – politici de intervenţie

•	Politici economice locale;

•	Politici urbane;

•	Politici de amenajarea teritoriului;

•	Politici sociale;

•	Politici industriale;

•	Politici de descentralizare. 

Trăsături ale dezvoltării locale:

•	Presupune o strategie globală ce integrează obiectivele sociale şi economice;

•	Valorifică resurse locale;

•	Implică noi forme de solidaritate între organizaţii, instituţii;

•	Specializarea teritoriului;

•	Delegarea reprezentanţilor la gestiune. 

Cadrul instituţional de implementare a politicii de dezvoltare:

•	Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul 

Economiei etc.;

•	Agenţiile de dezvoltare regională (Nord, Sud şi Centru);

•	Consiliile raionale;

•	Consiliile locale.

Agenţiile dezvoltării locale

•	Întreprinderile – 2 ipostaze – plătitori de impozite, beneficiari;

•	Colectivităţile locale – ONG-uri, mişcări sociale, susţinători, partide;

Dezvoltare locală. 
Obiective

•	Economice  
•	Sociale
•	Culturale
•	Politice 
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•	Camerele de comerţ şi industrie – consultare, informare;

•	Politicile locale ale statului – viziunea dezvoltării locale trebuie deţinută de stat.

Priorităţile actuale ale UE sînt legate de aceste aspecte ale integrării acţiunilor 

locale în viziunea de ansamblu asupra coeziunii teritoriale şi, mai ales, asupra dez-

voltării locale durabile.

Instrumente europene

•	Autonomia locală;

•	Ajutoare directe şi indirecte;

•	Înzestrarea autorităţilor locale cu noi competenţe – urbanism, amenajarea terito-

riului, turism, pregătire profesională; 

•	Incubatoare de afaceri, tehnoparcuri;

•	Diferite forme de creditare – leasing, concesionări, contracte administrative, obli-

gaţiuni publice;

•	Fonduri structurale – Fondul social – 1960;  Fondul de orientare şi garanţie în agricul-

tură – 1962; Fondul de dezvoltare regională – 1975;  Fondul în domeniul pescuitului - 

1993;

•	Fonduri de coeziune – 1993 – programe de mediu, infrastructură;

•	Programe de iniţiative comunitare – cooperare transfrontalieră, dezvoltare rurală, 

combaterea discriminării;

•	Programe mediteraneene integrate – 1986;

•	Banca Europeană de Investiţii – 1958.

Obiectivele de guvernare pentru Dezvoltarea locală şi regională echilibrată:

1. Încurajarea iniţiativei la nivel local/regional şi promovarea culturii de cooperare 

între autorităţile publice centrale şi locale.

2. Reducerea dezechilibrelor regionale de dezvoltare prin implementarea proiec-

telor de investiţii şi stimularea creşterii în regiunile defavorizate.

3. Dezvoltarea regională echilibrată prin asigurarea consecvenţei între politicile 

naţionale sectoriale şi politicile de dezvoltare locală.
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Dezvoltarea locală du-
rabilă:

•	Dezvoltarea care răs-
punde necesităţilor 
prezentului fă   ră a com-
promite capacitatea ge-
neraţiilor viitoare de a-şi 
rezolva propriile necesi-
tăţi.

•	Dezvoltarea durabilă este 
o dezvoltare în context 
social, economic, cultural 
şi politic.

Tabelul 9. Standardele necesare ajungerii la o viziune a dezvoltării durabile
(Comisia mondială asupra mediului şi dezvoltării)

Sistem politic Participarea cetăţenilor la luarea deciziilor

Sistem economic Capacitatea de a crea surplusuri
Cunoştinţe tehnice durabile
Bazarea pe propriile forţe

Sistem social Oferirea soluţiilor pentru tensiunile generate de dezvoltarea nearmonioasă

Sistem de producţie Respectarea prezervării mediului în scopul dezvoltării
Sistem de proceduri Căutarea de noi soluţii

Sistem administrativ Flexibilitate şi capacitate de autocorecţie

2.5.2. Parteneriatul local

Parteneriatul local este o cooperare benevolă între doi sau mai mulţi actori sociali, 
care au convenit să lucreze în comun pentru realizarea obiectivelor comune.

Figura 3. Dezvoltarea locală durabilă
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Pentru un parteneriat eficient trebuie să asigurăm următoarele:

•	Delegarea competenţelor, responsabilităţilor şi a funcţiilor de conducere între părţi;
•	Investirea comună a resurselor (timp, muncă, materiale, resurse băneşti, cunoş-

tinţe şi informaţii etc.);
•	Delimitarea responsabilităţilor sau a riscurilor şi răspunderea pentru proiecte 

de parteneriat;
•	Soluţionarea în comun a situaţiilor problematice;
•	Existenţa unui avantaj reciproc, conform principiului „cîştig-cîştig”.

De ce este nevoie de parteneriat local cu societatea civilă?

•	Majoritatea ONG-urilor sînt create pentru a soluţiona aceleaşi probleme cu care 
se confruntă APL. Deci este rezonabilă coordonarea eforturilor. 

•	În multe cazuri, reprezentanţii ONG-
urilor activează mult mai eficient şi 
mai util decît instituţiile statele sau 
serviciile publice ale APL. Există po-
sibilitatea de a antrena voluntari, 
pot fi soluţionate probleme nestan-
darde, utilizate soluţii nestandarde, 
este posibilă o individualizare pro-
fundă a serviciilor acordate. 

•	Consolidarea statului de drept, spori-
rea democraţiei locale depinde esen-
ţial de existenţa unei societăţi civile 
bine dezvoltate. Cu cît contactele 
dintre instituţiile de stat şi ale APL cu 
ONG-urile sînt mai strînse cu atît mai 
mare este coeziunea dintre putere şi 
societate şi cu atît mai puţin probabi-
lă este înstrăinarea dintre acestea.

•	Societatea civilă are nevoie de sprijinul APL în realizarea prevederilor sale 
statutare. 

•	Formaţiunile societăţii civile, care ţin la imaginea şi reputaţia lor, vor beneficia 
de controlul statului asup ra activităţii lor. Un astfel de control înlătură ispita 
abuzurilor şi ilegalităţilor în activitatea ONG-urilor. Una din condiţiile de bază în 
acest caz ar fi neamestecul ilegal în activitatea ONG-urilor. 

STATUL
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       Figura 4. Societatea civilă în Republica Moldova
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Principiile care stau la baza unui parteneriat eficient:

•	Încrederea reciprocă – instaurarea unor reguli clare şi înţelese univoc de co-
operare între diferite structuri, persoane şi grupări. Acolo unde o normă sau o 
regulă este înţeleasă diferit, pot apărea diferite conflicte, iar parteneriatul poate 
fi zădărnicit.

•	Toleranţa – răbdarea şi îngăduinţa cu care sînt acceptate ideile, părerile şi chiar 
greşelile altora, scopul de bază fiind menţinerea parteneriatului.

•	Responsabilitatea – garanţia eficienţei şi durabilităţii relaţiilor existente şi a 
celor viitoare.

Care sînt beneficiile parteneriatului local?
•	Oferă posibilităţi nelimitate pentru participarea cetăţenilor la viaţa comunităţi;
•	Contribuie la activizarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor;
•	Duce la consolidarea şi dezvoltarea unui comportament democratic;
•	Asigură sporirea calităţii serviciilor prestate;
•	Contribuie la o mare coeziune socială şi la canalizarea eforturilor comunităţii 

într-o albie constructivă;
•	Stimulează procesul de integrare socială.

Baza legală pentru existenţa parteneriatelor APL–ONG o constituie: 

Constituţia Republicii Moldova (articolul 34), care prevede dreptul persoanei de 
a avea acces la orice informaţie de interes public. Mijloacele de informare publică, 
de stat sau private, sînt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publi-
ce. Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii.

Legea privind administraţia publică locală (nr. 436 din 28.12.2006, articolul 
17), care asigură transparenţa şedinţelor consiliului local şi consultarea populaţiei, fie 
prin intermediul referendumului local pentru problemele de importanţă deosebită, 
fie prin diverse forme de consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii. 

Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai acestor unităţi teritorial-
administrative sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea 
posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor şi a organizaţiilor acestora la 
procesul decizional, inclusiv prin intermediul:

a) informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor aflate pe agenda dezbate-
rilor consiliului local;

b) informării asupra desfăşurării procesului decizional la toate etapele sale;
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c)  recepţionării şi examinării în timp util a tuturor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, 
adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, în scopul utilizării propune-
rilor exprimate la elaborarea proiectelor de decizii sau programe de activitate;

d) dezvoltării unor forme flexibile şi moderne de cooperare cu societatea civilă, 
prin grupuri organizate de cetăţeni;

e) publicării programului, strategiilor, agendei şedinţelor pe diverse suporturi in-
formaţionale (statice, electronice, registre publice), care să permită cetăţenilor 
şi organizaţiilor acestora să participe în mod eficient la procesul decizional.

Împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local sau compromiterea 
procesului decizional prin acţiuni deliberate de ascundere a informaţiei de interes 
public se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

Domeniile de conlucrare a administraţiei publice locale cu sectorul asocia-
tiv pentru soluţionarea problemelor de dezvoltare comunitară:

a) democratizarea vieţii publice prin desfăşurarea unor activităţi ce ar avea drept 
scop formarea abilităţilor şi acumularea cunoştinţelor de către membrii ONG-
urilor şi factorii de decizie în următoarele domenii:
•	 sensibilizarea cetăţenilor în probleme legate de participarea la procesul deci-

zional şi elaborarea politicilor publice locale;
•	 dezvoltarea transparenţei administrative;
•	 consultarea cetăţenilor în probleme de interes local;
•	 perfecţionarea activităţii de audienţă a cetăţenilor;
•	 promovarea valorilor locale etc.

b) perfecţionarea activităţii de planificare strategică şi de elaborare a planurilor de 
dezvoltare durabilă a localităţilor care ar presupune:
•	 utilizarea judicioasă a resurselor locale;
•	 păstrarea şi crearea a noi locuri de muncă;
•	 generarea de noi venituri personale pentru creşterea nivelului de trai;
•	 consolidarea bazei de impozitare pentru susţinerea administraţiei publice locale.

c) dezvoltarea sectorului asociativ care ar avea drept rezultat:
•	 luarea de atitudine faţă de problemele stringente ale comunităţii, găsirea so-

luţiilor optime şi rezolvarea situaţiilor de conflict;
•	 asigurarea unei comunicări sociale eficiente;
•	 structurarea eficientă a spaţiului informaţional;
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•	 asigurarea unei monitorizări permanente din partea societăţii;
•	 efectuarea unor expertize independente, elaborarea şi înaintarea unor pro-

iecte de alternativă, efectuarea de cercetări şi analize calificate;
•	 formarea unei opinii publice de alternativă.

d) susţinerea şi dezvoltarea programelor ce ar avea drept scop:
•	 schimb de experienţă privind instruirea funcţionarilor publici şi consilierilor 

locali în probleme de teorie şi practică ale administraţiei publice (seminare, 
workshop-uri şi alte metode interactive de instruire, precum şi vizite recipro-
ce şi schimb de experienţă);

•	 transfer de cunoştinţe între reprezentanţii ONG şi APL în domeniul elaborării 
unor strategii şi planuri de dezvoltare durabilă a comunităţilor;

•	 susţinerea unor proiecte transfrontaliere pentru căutarea soluţiilor în pro-
blemele locale comune (dezvoltarea infrastructurii comunitare, ecologizarea 
teritoriilor, combaterea maladiilor sociale etc.);

•	 impulsionarea activităţii de înfrăţire a localităţilor din ţările participante la proiecte-
le transfrontaliere, crearea unor „hărţi” ale iniţiativelor populare cu promova-
rea lor în lume.

Tabelul 10. Mecanismele de interacţiune

Participarea popu-
laţiei în procesul 
decizional

Întruniri cu cetăţenii, audieri publice, expertize sociale;
Participarea în comisii; grupuri de lucru comunitare;
Mese rotunde permanente, sfaturi obşteşti;
Organizarea consiliilor de supraveghere;
Dezvoltarea reţelei de consultanţă juridică. 

Promovarea tehnolo-
giilor noi

Elaborarea programelor de instruire;
Desfăşurarea training-urilor, cursurilor etc.

Fonduri de caritate Fonduri formate din donaţiile cetăţenilor, organizaţiilor pentru finanţarea gran-
turilor sociale, culturale, educaţionale

Consilii de autoadmi-
nistrare teritorială

Grupuri organizate ce ajută la amenajarea teritoriului, menţinerea ordinii publi-
ce, ajutorul social acordat bătrînilor, lucrări de voluntariat etc.

Agenţii de dezvoltare 
economică locală

Elaborarea strategiilor de lungă durată;
Crearea mediului adecvat pentru dezvoltarea economică;
Formarea imaginii localităţii;
Susţinerea iniţiativelor de afaceri.
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2.5.3. Parteneriatul public–privat
Parteneriatul public–privat (PPP) este un contract de lungă durată, încheiat 

între partenerul public şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de 
interes public, fondat pe capacităţile fiecărui partener de a repartiza corespunzător 
resursele, riscurile şi beneficiile. 

Partener public – persoană juridică de drept public sau asociaţie a acestei persoane 
care stabileşte un raport de parteneriat public–privat. 

Partener privat – persoană juridică de drept privat sau persoană fizică şi/sau asociaţie 
a acestora, care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un parteneriat public–privat.

Obiect al PPP poate fi orice bun, lucrare, serviciu public sau orice funcţie realiza-
tă de partenerul public, cu excepţia celor expres interzise de lege.

Parteneriatul public–privat se poate constitui pe baza obiectelor infrastructurii 
şi/sau facilităţilor existente sau poate avea la bază crearea de noi obiecte şi/sau fa-
cilităţi de utilitate publică.

În activitatea sa, administraţia publică locală poate întemeia diferite tipuri de 
parteneriate. Astfel, putem activa în cadrul unui parteneriat informal sau parte-
neriat formalizat. Deseori sînt constituite parteneriate de reprezentare: federaţii, 
uniuni, consilii, alianţe, forumuri, coaliţii etc. Parteneriatele operaţionale presupun 
existenţa unor proiecte concrete ca motiv al asocierii.

De asemenea, din punct de vedere al duratei încheierii acordului de parteneri-
at, există: parteneriate pe termen scurt (parteneriate care sînt stabilite pe o perioa-
dă de pînă la 1 an); parteneriate pe termen mediu (parteneriate care sînt stabilite 
pe o perioadă de pînă la 3 ani); parteneriate pe termen lung (parteneriate care sînt 
stabilite pe o perioadă de la 3 ani şi mai mult). În funcţie de alocarea resurselor, pu-
tem avea parteneriate cu finanţare şi parteneriate fără finanţare.

orice formă de parteneriat public–privat oferă unităţilor administrativ-
teritoriale posibilitatea de a soluţiona probleme prin utilizarea mijloacelor 

partenerului privat. În acelaşi timp, parteneriatul public–privat va contribui şi 
la asigurarea unei transparenţe mai înalte în procesul de utilizare a finanţelor 

publice. Va fi asigurată şi corectitudinea politicii investiţionale.



Ghidul alesului local100

Figura 5. Cadrul instituţional pentru implementarea PPP

Tabelul 11. Premisele juridice şi etapele de dezvoltare a PPP în Republica Moldova

Etape Cadrul legal
1. Liberalizarea sectorului public prin 
adoptarea unui pachet de legi în perioada 
anilor 1990-1992 

Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;
Legea cu privire la proprietate 
Legea cu privire la privatizare 
Legea cu privire la cooperaţie etc. 
Legea nr. 845-XII din 03.01.92 cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi

2. Normele constituţionale prin care are 
loc recunoaşterea proprietăţii private, 
instituţionalizarea economiei de piaţă 
ca sistem economic la baza căreia stau 
principiile liberei iniţiative economice şi a 
concurenţei loiale

Constituţia Republicii Moldova (1994)
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Etape Cadrul legal
3. Adoptarea începînd cu anul 1995 a 
reglementărilor sectoriale noi 

Legea nr. 534-XIII din 13.07.95 cu privire la concesiuni 
Legea nr.523-XIV din 6.07.99 cu privire la proprietatea publi-
că a unităţilor administrativ-teritoriale
Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001
Legea nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing 
Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
Legea cu privire la resursele naturale etc.
Legea nr.1402-XV din 24.10.2002 serviciilor publice de 
gospodărie comunală
Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale
Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu 
privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală, nr.1006 din 13.09.2004
Legea nr.81-XV din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în 
activitatea de întreprinzător

4. Începînd cu anul 2005, revizuirea ca-
drului legislativ şi armonizarea legislaţiei 
moldoveneşti la legislaţia comunitară

Legea 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea 
administrativă
Legea cu privire la dezvoltarea regională
Legea nr. 138-XVI din 21.06.2007 cu privire la parcurile ştiin-
ţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare
Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice
Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice
Strategia de atragere a investiţiilor şi promovarea exporturi-
lor pentru anii 2006-2015 
Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007
Legea nr. 164-XVI din 13.07.2007cu privire la parcurile industriale
Legea nr. 179/10.07. 2008 cu privire la parteneriatul public–privat

Competenţa Agenţiei Proprietăţii Publice
• coordonarea iniţierii şi realizării PPP la nivel naţional, identificarea obiectivelor 

proiectelor de PPP de interes naţional, elaborarea cerinţelor generale privind 
selectarea partenerului privat, precum şi a condiţiilor parteneriatului public–
privat;

•	monitorizarea, evaluarea şi controlul modului în care partenerii publici respectă 
procedurile de selectare a partenerilor privaţi, al realizării PPP;

•	 elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard pentru procedurile de 
selectare a partenerilor privaţi, desemnează cele mai bune practici şi recoman-
dări în domeniul realizării parteneriatului public–privat;

•	 acordă partenerilor publici şi partenerilor privaţi asistenţa necesară aplicării le-
gislaţiei;
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•	 identifică barierele şi deficienţele în calea realizării eficiente a parteneriatelor 
publice private;

•	 identifică potenţialele parteneriate publice–private în baza informaţiilor transmise de 
partenerii publici şi facilitează contactele dintre aceştia şi potenţialii parteneri privaţi.

Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale  
în domeniul parteneriatului public–privat

•	 adoptă politici şi strategii de dezvoltare a serviciilor, programele de dezvoltare 
a sistemelor publice de gospodărie comunală;

•	 aprobă lista bunurilor proprietate a unităţilor administrativ teritoriale precum şi 
lista	lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat 
public–privat;

•	 aprobă obiectivele şi a condiţiile parteneriatului public–privat, cerinţele gene-
rale privind selectarea partenerului privat;

•	 încheie contractul de parteneriat public–privat;
•	 controlează şi supraveghează:

a) modul de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor asumate conform con-
tractului respectiv de parteneriat public–privat de concesionare;

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune a 

sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană, precum şi activitatea 
privind dezvoltarea şi/sau modernizarea acestor sisteme, prevăzută de con-
tractul respectiv de parteneriat public–privat de concesionare;

e) modul de formare şi de stabilire a tarifelor la serviciile furnizate/prestate de servi-
ciile publice de gospodărie comunală în cadrul parteneriatului public–privat.

.
Forme de realizare a PPP:

• contract de antrepriză/prestări servicii;
•	 contract de administrare fiduciară;
•	 contract de locaţiune/arendă;
•	 contract de concesiune;
•	 alte forme neinterzise de lege.

Etapele iniţierii unui parteneriat public–privat

1. Identificarea de către partenerul public a obiectului şi a obiectivului PPP;
2. Elaborarea studiului de fezabilitate de către partenerul public;
3. Aprobarea studiului de fezabilitate de către Agenţia Proprietăţii Publice;
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4. Elaborarea de către partenerul public a documentaţiei necesare concursului de 
selectare partenerului privat;

5. Desemnarea membrilor comisiei de selectare; 
6. Publicarea în Monitorul Oficial şi în Buletinul Achiziţiilor Publice a unui comuni-

cat informativ privind desfăşurarea concursului de selectare;
7. Transmiterea/publicarea conţinutului integral al documentaţiei pe pagina web 

a Agenţiei;
8. Primirea ofertelor şi evaluarea acestora; 
9. Adoptarea deciziei privind desemnarea partenerului privat sau privind respin-

gerea tuturor ofertelor primite.

2.5.4. Cooperarea intercomunitară
Cooperarea intercomunală se referă la „dreptul comunelor şi a municipalităţilor, 

realizat în procesul exercitării competenţelor lor, de a coopera în cadrul unor struc-
turi specifice şi de a se asocia cu alte comune pentru realizarea sarcinilor de interes 
comun”.6 Dreptul autorităţilor publice locale de a coopera este recunoscut şi în Carta 
Europeană a Autonomiei Locale.

În ţările europene membre ale Consiliului Europei, practica cooperării inter-
comunitare este tot mai răspîndită şi este motivată de necesitatea gestionării mai 
eficiente a resureselor locale şi de creşterea capacităţilor administrative de prestare 
a serviciilor publice locale, or acest tip de cooperare facilitează dezvoltarea econo-
mică prin reducerea costurilor medii per beneficiar şi permite comunităţilor să facă 
faţă cererii crescînde de servicii publice în limitele resureselor disponibile. De cele 
mai dese ori, dezideratul de atragere a fondurilor europene a favorizat dezvoltarea 
relaţiilor de cooperare intercomunitară. 

De obicei, relaţii de cooperare intercomunitare sînt stabilite pentru prestarea 
unor servicii locale sau rezolvarea unor probleme comune ale comunităţilor locale 
ce ţin de colectarea deşeurilor; transportul public; planificarea teritorială, gestionarea 
spaţiilor publice, cimitirelor şi spaţiilor verzi, prestarea serviciilor sociale (îngrijirea po-
pulaţiei în etate, a persoanelor cu handicap, protecţia copiilor etc); alimentarea cu apă 
şi canalizarea; drumurile; protecţia împotriva incendiilor; locuinţele sociale. 

Cadrul legal din RM permite cooperarea intercomunitară, care poate fi formali-
zată în cadrul societăţilor pe acţiuni, societăţilor cu răspundere limitată, instituţiilor 
publice, grupurilor financiar-industriale, parcurilor industriale; precum şi concesio-
narea serviciilor publice. 

6 Definiţie după Michel Guegan, „Le cadre institutionnel de la cooperation intercommunale”, 
Expose des motifs, Commission institutionnelle, www.coe.int 
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2.5.5. Managementul proiectelor 
Dezvoltarea locală este un concept nou ce urmăreşte impulsionarea şi diver-

sificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat, con-
tribuţia la reducerea şomajului, şi nu în cele din urmă îmbunătăţirea nivelului de 
trai. Managementul dezvoltării locale prin proiecte presupune crearea unui nou 
cadru conceptual, legislativ şi instituţional, care să asigure abordarea distinctă a 
dezvoltării sustenabile. 

Ce este un proiect?
• Este o cerere de finanţare adresată instituţiei finanţatoare cu scopul de a folosi 

capacitatea proprie şi a organizaţiei, în vederea soluţionării problemelor comu-
nităţii;

•	 Este un plan de acţiuni;
•	 Este un instrument de convingere;
•	 Este un angajament.

Pentru a implementa un proiect este nevoie de a acumula fondurile necesare.
Colectarea fondurilor poate fi realizată apelînd la:

•	 Fondurile publice (de exemplu, Fondul Ecologic Naţional);
•	 Programele guvernamentale; 
•	Organizaţiile internaţionale şi agenţiile guvernamentale pentru dezvoltare in-

ternaţională ale altor ţări (de exemplu, PNUD Moldova, USAID, SIDA, etc.);
•	 Fundaţiile private (de exemplu, Fundaţia Soros-Moldova, Fundaţia Ford);
•	Donaţiile de la persoanele particulare (sponsori);
•	ONG-uri.

Sursele de informaţii referitoare la lansarea proiectelor
•	Organizaţiile finanţatoare în Republica Moldova:
•	 Ambasade; Consulate;
•	Ministerele de resort;
•	 Ziare; 
•	 Internet.

Ce trebuie să ştie aplicantul?
•	 Cerinţele organizaţiei finanţatoare;
•	 Potenţialul organizaţiei ce înaintează proiectul;
•	 Tehnica elaborării proiectelor.
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Care sînt părţile componente ale proiectului?
•	 Scrisoare de însoţire;
•	 Sumar–sinteză;
•	 Introducere – calificarea organizaţiei;
•	Declararea problemei;
• Descrierea proiectului;
• Bugetul;
• Concluzii şi anexe.

Cererea de finanţare trebuie să:
•	 corespundă cu cerinţele şi direcţiile de finanţare ale donatorului;
•	 conţină componentele tehnică şi informaţională;
•	 fie elaborată pentru o problemă concretă, pentru un scop concret;
•	 conţină un plan concret de realizare;
•	 conţină informaţie privind garanţia securităţii utilajului şi bunurilor;
•	 indice aportul D-stră (fonduri, servicii, utilaj);
•	 fie încadrată în timp.

O bună descriere a problemei:
•	 este scrisă clar şi concis; 
•	 reflectă conexiunea cu scopul şi misiunea organizaţiei;
•	 stabileşte necesităţile locale în limitele geografice;
•	 este bine documentată statistic;
•	 nu conţine presupuneri şi declaraţii.

Atenţie!
•	 Bugetul este o parte a propunerii de proiect.
•	 Pregătim bugetul după ce am finisat propunerea de proiect.
•	 Bugetul trebuie să reflecte costurile reale, verificate şi confirmate documentar.
•	 Bugetul trebuie să fie încadrat în timp.
•	 Trebuie să cuprindă toate devizele de cheltuieli posibile.
•	 Includem contribuţia pe care o avem.
•	 Verificăm încă odată bugetul!
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Tabelul 12. Componentele de bază ale unui proiect

Componente Conţinutul
TITLUL PROIECTULUI Denumirea proiectului;

Acronimul;
Durata implementării proiectului;
Programul.

INTRODUCERE Motivarea (descrierea problemei) conţine analiza situaţiei existente cu 
date concrete. Răspunde la întrebările: Ce se va întîmpla dacă această 
problemă nu va fi soluţionată anume în această perioadă? De ce această 
problemă este prioritară faţă de altele existente în comunitate? 

DESCRIEREA PROIECTULUI Scopul proiectului 
Obiectivele 
Echipa de implementare – calificarea şi experienţa;
Partenerii;
Strategia de implementare: Cum? Cînd? De ce?
Planul activităţilor din cadrul proiectului (anexă)

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE
Rezultatele activităţilor;
Durabilitatea Proiectului;
Beneficiarii (direcţi şi indirecţi);
Evaluarea.

BLOCUL FINANCIAR-
ECONOMIC

Structura bugetului: 
Salarii, onorarii ale personalului;
Cheltuieli administrative (tel., fax, email, transport, echipament, consu-
mabile);
Publicaţii;
Lucrări de construcţie şi montaj;
Activităţi de conştientizare;
Cheltuieli neprevăzute 2%;
Cheltuieli bancare 2%

ANEXE SOLICITATE DE 
DONATORI

Planul activităţilor 
Bugetul 
Copia statutului şi a certificatului de înregistrare (în cazul ONG-urilor);
CV-urile membrilor echipei de implementare şi a experţilor antrenaţi în 
proiect;
Documente ce confirmă colectarea contribuţiei în bani (certificate de la 
bancă, primărie, listă cu semnături etc.)
Scrisori de confirmare a participării partenerilor la proiect;
Scrisori de susţinere din partea factorilor interesaţi.

Autorităţile publice locale trebuie să rămînă deschise tuturor iniţiativelor 
în domeniu, fiind totodată motorul de atragere a mediului privat şi factorul-cheie 
în identificarea şi utilizarea tuturor oportunităţilor de finanţare. 
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Capitolul III.  
FINANŢELE PUBLICE LOCALE ŞI DESCENTRALIZAREA 

FINANCIARĂ
3. 1. Sistemul finanţelor publice locale
3.1.1. Sistemul bugetar în Republica Moldova
Sistemul bugetar din Republica Moldova este o parte integrantă a sistemului 

finanţelor publice ale statului şi reprezintă bugetul public naţional (Constituţia, 
art.131, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996, art.2).

Bugetul public naţional se constituie dintr-un sistem de bugete şi fonduri şi  include:
•	 bugetul de stat, care este destinat implementării strategiilor şi obiectivelor de 

dezvoltare economică şi socială ale ţării şi asigurării echilibrului bugetar pentru 
menţinerea stabilităţii macroeconomice a statului. 

•	 bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (UAT), care reprezintă bugete-
le satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor, raioanelor, bugetul municipiului 
Chişinău şi al UTA Găgăuzia,  care sînt destinate realizării politicilor şi strategiilor 
de dezvoltare a comunităţilor locale.

•	 bugetul asigurărilor sociale de stat ( BASS), care reprezintă un fond de mijloace 
financiare pentru pensii, programe de asigurare socială (alocaţii pentru şomaj, ca-
zuri de boală şi concedii de maternitate, etc.) şi indemnizaţii de asistenţă socială. 

•	 fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM), care sînt 
destinate ocrotirii sănătăţii populaţiei.

Figura 1. Bugetul public naţional 



Ghidul alesului local108

Finanţele publice locale reprezintă totalitatea bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale, fiind parte integrantă a finanţelor publice naţionale (Legea nr. 397-XV 

din 16.10.2003, art.2).

În conformitate cu art. 3. al  Legii privind finanţele publice locale,   bugetele unită-
ţilor administrativ-teritoriale constituie elemente independente care se  elaborează,  se  
aprobă  şi  se execută în condiţii de autonomie financiară. 

Finanţele publice locale cuprind:
Bugetele UAT sînt constituite din (vezi Figura 1):
a) bugete UAT de nivelul al II-lea: bugetele raionale, bugetul central al UTA 

Găgăuzia, bugetul municipal Chişinău, care reprezintă totalitatea veniturilor şi chel-
tuielilor necesare exercitării funcţiilor ce revin competenţelor întregului raion, UTA 
Găgăuzia sau municipiului Chişinău şi funcţiilor delegate de către Guvern acestora;

b) bugete UAP de nivelul I: bugetele locale care reprezintă bugetele satelor (co-
munelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia municipiului Chişinău) din componen-
ţa raionelor, municipiilor şi UTA Găgăuzia. 

Elementele de bază ale bugetelor locale

Bugetele locale sînt constituite din 2 părţi principale: venituri bugetare şi chel-
tuieli bugetare.

Veniturile bugetare sînt mijloace financiare care se constituie din impozite, taxe şi 
alte venituri,  transferuri din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor şi transferuri cu 

destinaţie specială, în conformitate cu prevederile cadrului legal.

cheltuielile bugetare sînt obligaţii financiare pentru finanţarea instituţiilor social-
culturale, activităţii autorităţii executive şi a serviciilor publice, în scopul asigurării 

îndeplinirii sarcinilor autorităţilor publice locale. 

Veniturile bugetelor UAT reprezintă elementul de bază al bugetelor locale 
(Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 4) şi se formează din (vezi Figura 2):

a. venituri proprii
b. defalcări de la veniturile generale de stat, conform normativelor procentuale
c. transferuri de la bugetul de stat sau din alt buget:

- transferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriilor; 
- transferuri cu destinaţie specială;
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d. încasări de mijloace speciale;
e. fonduri speciale.

Figura 2. Veniturile bugetelor UAT 

Cheltuielile bugetelor UAT reprezintă limite maxime de resurse financiare, 
care pe parcursul anului bugetar pot fi utilizate de către executorii (ordonatorii) de 
buget.

Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor dintre bugetele de dife-
rite niveluri este reglementată de prevederile de art. 7 şi 8 al Legii nr. 397-XV din 
16.10.2003.

În acest sens, conform competenţelor ce le revin, bugetele locale de nivelul I 
efectuează cheltuieli ce ţin de:

a)  amenajarea teritoriului şi urbanistică;
b) construcţia şi întreţinerea, în hotarele localităţilor, a drumurilor, străzilor, po-

durilor şi zonelor publice locale, iluminarea străzilor;
c) construcţia, întreţinerea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, de 

canalizare, de epurare a apei, salubrizarea localităţii, gestionarea deşeurilor de pro-
ducţie şi menajere;

d) acordarea de asistenţă socială populaţiei, inclusiv protecţia tinerei familii şi 
familiilor cu mulţi copii, a mamei şi a drepturilor copilului, a persoanelor în etate şi a 
solitarilor, în partea ce nu intră în competenţa altor autorităţi;

e) finanţarea următoarelor instituţii publice şi activităţi:
•	 instituţiile preşcolare;
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•	 şcolile primare;
•	 şcolile medii de cultură generală, gimnaziile;
•	 liceele şi instituţiile complementare (extraşcolare);
•	 alte instituţii din învăţămînt, care deservesc populaţia localităţii respective;
•	 instituţiile de cultură şi activităţile de culturalizare (cămine culturale şi alte aşeză-

minte);
•	 bibliotecile şi muzeele; 
•	 instituţiile şi activităţile de  cultură fizică şi sport;
•	 parcurile şi spaţiile verzi, cimitirele;
•	 aparatul primăriei şi contabilitatea centralizată;
•	 alte instituţii conform legislaţiei;
•	 alte activităţi şi măsuri  de asigurare a bunei funcţionări a teritoriilor;
•	 executarea hotărîrilor judecătoreşti, prin care APL este obligată să efectueze anu-

mite plăţi.

Bugetele UAT de nivelul al doilea suportă cheltuieli ce ţin de:

a) construcţia şi întreţinerea drumurilor de interes raional (municipal, UTA 
Găgăuzia);

b) construcţia obiectivelor publice de interes raional (municipal, UTA Găgăuzia);

c) finanţarea următoarelor instituţii publice şi activităţi:
•	 liceele, cu excepţia celor  de competenţa UAT, de nivelul întîi;
•	 instituţiile de învăţămînt secundar profesional; 
•	 şcolile-internat de cultură generală;
•	gimnaziile-internat cu regim special;
•	 instituţiile şi activităţile metodice în domeniul învăţămîntului;  
•	 instituţiile şi activităţile de asistenţă socială;
•	 teatrele, posturile de radio şi televiziune publică locală; 
•	 instituţiile şi activităţile sportive şi alte activităţi pentru tineret;
•	 instituţiile şi activităţile privind ordinea publică;
•	activităţi administrativ-militare în limitele competenţei;
•	autoritatea executivă şi direcţiile subordonate consiliului raional respectiv;
•	alte instituţii şi activităţi atribuite, conform legislaţiei, APL de nivelul al doilea (ser-

viciul de pompieri şi salvatori,  staţiunile de combatere a bolilor animalelor);
•	 executarea hotărîrilor judecătoreşti, prin care APL este obligată să efectueze anu-

mite plăţi.
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Conform prevederilor legale privind statutul municipiului Chişinău, bugetul 
municipal Chişinău suportă cheltuieli ce ţin atît de competenţele bugetelor locale, 
cît şi de cele ale bugetelor UAT  de nivelul al doilea. Bugetul municipal Bălţi, de ase-
menea, suportă o serie de cheltuieli, care sînt în competenţa UAT de nivelul al doilea 
(Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 8, alin. (6)).

În afară de aceasta, bugetele municipiilor Chişinău şi Bălţi suportă cheltuieli 
pentru  construcţia locuinţelor destinate păturilor socialmente vulnerabile şi ex-
ploatării fondului locativ municipal. 

autorităţile reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale sînt responsabile de stabilirea caracterului prioritar al cheltuielilor 

bugetului unităţii respective. (legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art.7(4))

3.1.2. Cadrul legal în domeniul finanţelor publice locale 
Domeniul finanţelor publice locale este unul dintre cele mai complexe şi mai 

complicate domenii ale administrării locale şi este reglementat de un număr consi-
derabil de legi şi alte acte normative emise de Guvern, Ministerul Finanţelor şi alte 
instituţii implicate în gestiunea finanţelor publice locale.

       Principalele acte normative, care stau la baza finanţelor publice locale şi a 
procesului bugetar local, sînt:  
•	 Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; 
•	 Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI  din  28.12.2006;
•	 Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din  28.12.2006;
•	 Codul fiscal al Republicii Moldova; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 cu privire la statele de personal 

ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor);
•	Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 cu privire la organigrama şi 

statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, 
altor subdiviziuni din subordinea  Consiliului raional;

•	Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 privind activitatea serviciului 
de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei;

•	Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 cu privire la elaborarea 
Cadrului de cheltuieli pe termen mediu  şi  a  proiectului  de  buget;
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•	Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004 „Despre aproba-
rea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţii-
lor publice finanţate de la buget”;

•	Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 117 din 29 decembrie 2007 referitor la 
Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli ale instituţiilor publice şi re-
partizarea pe luni a bugetelor UAT; 

•	Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 „Cu privire la apro-
barea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor buge-
tului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”;

•	Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasificaţia 
bugetară.

3.1.3. Elaborarea şi fundamentarea bugetelor UAT
Procesul elaborării şi fundamentării bugetului local este constituit din cîteva etape:
1. elaborarea prognozei veniturilor bugetului local;
2. estimarea cheltuielilor curente;
3. estimarea deficitului/excedentului bugetar şi a surselor de acoperire a acestora;
4. calcularea sumei transferurilor din contul fondului de susţinere financiară a 

unităţilor administrativ-teritoriale;
5. estimarea necesităţii de investiţii capitale, reieşind din sursele disponibile.

APL elaborează bugetele UAT în conformitate cu prevederile cadrului legal în 
domeniul finanţelor publice, politicile bugetar-fiscale ale statului şi notele metodo-
logice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiec-
telor de buget pe anul viitor şi estimărilor pe anii următori. 

Notele metodologice sînt elaborate anual de Ministerul Finanţelor, în confor-
mitate cu prevederile Legii nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi 
procesul bugetar, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale 
şi hotărîrii Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 cu privire la elaborarea Cadrului 
de Cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget şi cu estimările Cadrului 
Bugetar pe Termen Mediu pentru perioada respectivă. 

Scopul notelor metodologice este informarea despre prognozele macroecono-
mice, politica statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi unele aspecte 
specifice de calculare a transferurilor ce se prognozează a fi alocate de la bugetul de 
stat, precum şi orientarea autorităţilor administraţiei publice locale în procesul elabo-
rării proiectelor de buget pe anul viitor şi estimărilor pentru următorii doi ani. 
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Notele metodologice sînt remise autorităţilor executive ale UAT de nivelul al 
doilea, municipiului Bălţi şi direcţiei finanţe respective, care la rîndul lor urmează să 
elaboreze şi să comunice autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, 
principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bu-
getare, propriile estimări ale cheltuielilor medii pentru un locuitor, precum şi alte 
aspecte specifice elaborării proiectului de buget, în baza cărora se vor stabili rapor-
turile dintre bugetele UAT respective.

În continuare (subtitlurile privind fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor bu-
getare),  unele aspecte (şi extrase) din notele metodologice aprobate de ministrul 
finanţelor privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a 
proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pe anii 2013-2014 (în continuare, 
Note Metodologice 2012) vor fi utilizate pentru a explica şi exemplifica procesul de 
elaborare a bugetelor UAT.  

Conform notelor metodologice, proiectul bugetului pe anul 2012 se elaborează 
separat pe componente bugetare: componenta de bază, mijloacele speciale,  fon-
durile speciale, şi proiectele finanţate din surse externe

Fundamentarea veniturilor bugetelor locale
Prognoza veniturilor bugetelor UAT pe anul 2012 se efectuează reieşind din 

estimarea bazei fiscale pe fiecare unitate administrativ-teritorială aparte, pe tipuri 
de impozite, taxe şi alte încasări la buget. La baza prognozei stau:
•	 prevederile legislaţiei fiscale şi particularităţile specifice pentru anul 2012 

(comunicate prin notele metodologice);
•	 dinamica veniturilor formate în teritoriu în anii 2009-2010 şi estimările pe anul 

2012;
•	 pronosticul şi obiectivele dezvoltării social-economice a UAT pentru anul 2012; 
•	 prognoza indicilor economici şi financiari ai agenţilor economici amplasaţi în 

teritoriul respectiv;
•	 datele organelor fiscale teritoriale şi ale serviciilor de colectare a impozitelor şi 

taxelor locale din cadrul primăriilor;
•	 datele organelor cadastrale teritoriale;
•	 datele organelor Biroului Naţional de Statistică (desconcentrate în teritoriu) 

privind numărul de locuitori şi structura demografică pe fiecare UAT, la situaţia 
din  1 ianuarie a anului precedent elaborării proiectului de buget. 
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După cum este menţionat în subcapitolul 3.1 (figura 2), veniturile UAT se 
formează din: venituri proprii, defalcări de la veniturile generale de stat, conform 
normativelor procentuale, transferuri de la bugetul de stat sau din alt buget (tran-
sferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriilor, transferuri cu destinaţie spe-
cială), încasări de mijloace speciale, fonduri speciale. 

A. Venituri proprii ale bugetelor UAT se formează din taxe locale 
şi  impozite şi se virează direct şi integral la contul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale, deschis în trezoreria teritorială şi nu pot fi sustrase de către orice altă 
autoritate (Codul Fiscal, Titlul I, art. 6, Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 4 şi 5). 

1) Taxele locale se stabilesc de către consiliile locale reieşind din următoarele 
tipuri de taxe, stabilite conform Titlului VII al Codului Fiscal:
•	 taxa pentru amenajarea teritoriului;
•	 taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT;
•	 taxa de amplasare a publicităţii (reclamei);
•	 taxa de aplicare a simbolicii locale;
•	 taxa pentru unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
•	 taxa de piaţă;
•	 taxa pentru cazare;
•	 taxa balneară;
•	 taxa de la posesorii de cîini;
•	 taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători;
•	 taxa pentru parcare.

MeTOdOLOgIe: calcularea taxelor locale pe anul 2012
Calcularea taxelor locale se face în baza cotelor prevăzute în anexa la Titlul VII al Codului Fiscal 
„Taxele locale” iar consiliile locale, aprobă anual, odată cu aprobarea bugetelor locale, cotele 
fixe ale acestor taxe (Legea privind finanţele publice locale, 397-XV din 16.10.2003, art. 20)    

2) impozitul pe bunurile imobiliare (impozitul funciar şi impozitul pe bunu-
rile imobile).

MeTOdOLOgIe: calcularea impozitului pe bunurile imobiliare 
La calcularea sumei impozitului pe bunurile imobiliare  care se achită de către persoanele 

fizice, drept bază va servi Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr. 11 din 4 septembrie 
2001 „Cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitului funciar şi pe 

bunurile imobiliare” şi datele evidenţei fiscale; la fel şi  cota stabilită de către consiliile 
locale  pentru anul bugetar respectiv.
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În continuare sînt prezentate etapele noului sistem de impozitare a diferitelor 
categorii de bunuri imobiliare, în funcţie de valoarea de piaţă a acestora. 

Boxa 1
Etapele 
de im-
plimen-
tare

Categoria de bunuri imobiliare evaluate la valoarea de piaţă
Anul 
imple-
mentării

II
Bunurile imobiliare cu destinaţie locativă – apartamente şi case de locuit indivi-
duale din satele (comunele) din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi;
Terenurile agricole şi construcţiile amplasate pe ele.

2012

III
Bunurile imobiliare cu destinaţie locativă – apartamente şi case de locuit indi-
viduale din localităţile rurale;
Bunurile imobiliare cu destinaţie agricolă – grădini din extravilan.

2014

IV
Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoria-
le conform valorii estimate, în baza valorii de piaţă.

2014

În conformitate cu politica fiscală pentru perioada anului bugetar 2012 pri-
vind impozitul pe bunurile imobiliare, se prevede următoarele:

Boxa 2

•	 Majorarea	limitelor	cotelor	impozitului	pe	bunurile	imobiliare	cu	destinaţie	locativă	din	
municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia 
satelor (comunelor) pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile 
întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, de la 0,02% (cota 
minimă) şi 0,25% (cota maximă) la 0,05 şi 0,3% respectiv.

•	 Introducerea	cotei	impozitului	pe	bunurile	cu	destinaţie	locativă	–	apartamente	şi	case	
de locuit individuale din satele (comunele) din componenţa municipiilor Chişinău şi 
Bălţi, în mărime de 0,05%  (cota minimă) şi 0,3% (cota maximă), şi terenurile agricole 
şi construcţiile amplasate pe ele, în mărime de 0,1% (cota minimă) şi 0,3% (cota 
maximă).

La estimarea încasărilor impozitului funciar, a impozitului pe bunurile imobili-
are şi la efectuarea calculelor pe tipuri de impozite şi înlesniri fiscale, este necesar 
de ţinut cont de:
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Boxa 3

•	 prevederile	Titlului	VI	din	Codul	Fiscal,	Legea	nr.	1056-	XIV	din	16	iunie	2000	pentru	
punerea în aplicare a  Titlului VI din Codul Fiscal;

•	 Instrucţiunea	Ministerului	Finanţelor	nr.	11	din	4	septembrie	2001	„Cu	privire	la	modul	
de calculare şi achitare la buget a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare” şi 
datele evidenţei fiscale;

•	 datele	Cadastrului	Funciar	pe	unităţile	administrativ-teritoriale	respective;
•	 precum	 şi	 datele	 serviciilor	 de	 colectare	 a	 impozitelor	 şi	 taxelor	 locale	 	 din	 cadrul	

primăriilor.

Reieşind din faptul că evaluarea bunurilor cu destinaţie locativă din satele  
(comunele) din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi şi a terenurilor agricole 
şi construcţiilor amplasate pe ele nu este finisată, calculele pe 2012-2014 se efec-
tuează prin metodele existente. 

Pentru celelalte unităţi administrativ-teritoriale calcularea impozitului pe bu-
nurile imobiliare se va face conform anului 2011.

3) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);

4) taxa pentru eliberarea de către autorităţile administraţiei publice de nivelul al 
doilea a licenţelor (autorizaţiilor) pentru practicarea anumitor genuri de activitate;

5) taxa pentru patenta de întreprinzător în partea ce revine bugetelor  locale;

6) încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea bunurilor domeniului privat 
al unităţii administrativ-teritoriale;

7) plata pentru perfectarea actelor notariale de către secretarul consiliului local;

8) alte venituri prevăzute de legislaţie.

B. Defalcări de la veniturile generale de stat conform normati-
velor procentuale estimate de direcţiile generale finanţe şi aprobate de către au-
toritatea reprezentativă şi deliberativă a UAT de nivelul al doilea şi a municipiului 
Bălţi, la etapa de aprobare a bugetelor respective.

1. Impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unităţii  
administrativ-teritoriale

La estimarea impozitului pe venitul persoanelor juridice pe anul 2012 se va 
ţine cont de următoarele:
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Boxa 4

•	 Introducerea	impozitului	pe	venitul	persoanelor	juridice	în	mărime	de	12%,	cu	anularea	
tuturor facilităţilor fiscale generale şi individuale, exceptînd cele garantate pentru o 
perioadă de timp concretă: zonele economice libere, dobînzile la depozitele bancare şi 
valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni;

•	 Introducerea	impozitului	simplificat	unic	pe	venitul	obţinut	din	activitatea	de	întreprinzător	
de către agenţii micului business, în mărime de 4% din cifra de afaceri anuală de pînă la 
600 000 lei, determinată prin metode şi surse directe şi indirecte;

•	 Determinarea	cotei	impozitului	reţinut	la	sursă	din	venitul	sub	formă	de	dividende,	obţinut	
de agenţii economici şi cetăţenii rezidenţi şi nerezidenţi, de la 15% la 6%, şi introducerea 
mecanismului de reţinere finală al acestui impozit;

•	 Diminuarea	 mărimii	 cotei	 impozitului	 reţinut	 la	 sursă	 din	 venitul	 obţinut	 de	 agenţii	
economici şi cetăţenii nerezidenţi, de la 15% la 12%, în aceeaşi mărime ca şi impozitul pe 
venitul agenţilor economici, cu excepţia venitului sub formă de  dividende (6%);

•	 Introducerea	sistemului	de	deducere	a	provizioanelor	pentru	companiile	de	leasing;
•	 Majorarea	plafonului	de	atribuire	la	categoria	de	mijloace	fixe,	pe	care	se	calculează	uzura,	

de la 3000 lei la 6000 lei; majorarea normei de uzură pentru proprietatea raportată la 
categoria a III-ea, de la 10% la 12,5%;

•	 Majorarea	cuantumului	deducerilor	cheltuielilor	neconfirmate	documentar	de	la	0,1%	la	
0,2% din venitul impozabil;

•	 Datele	obţinute	în	rezultatul	prelucrării	da	către	organele	fiscale	teritoriale	a	formei	VENO8	
„Declaraţia cu privire la impozitul pe venit” pe anii 2009-2010, precum şi utilizarea indicatorilor 
macroeconomici, şi anume, creşterea produsului intern brut în termeni nominali.

2. Impozitul pe venitul persoanelor fizice din teritoriul UAT

Pe termen mediu (2012-2014) se prevede menţinerea sistemului progresiv de 
impozitare a veniturilor cetăţenilor fără revederea tranşelor de venit impozabil şi co-
telor de impozit.

Calculele impozitului pe venitul persoanelor fizice pe anii 2012-2014 se vor 
efectua reieşind din prognoza creşterii salariului mediu nominal lunar şi estimările 
fondului de remunerare a muncii pe UAT, avînd ca bază datele organelor teritoriale 
de statistică privind salariul mediu lunar din anul 2010, salariul mediu lunar pe 
genuri de activităţi economice şi pe forme de proprietate, precum şi estimările 
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scontate ale autorităţilor administraţiei publice locale la acest impozit pentru anul 
2011. Totodată, este necesar de ţinut cont de datele obţinute în rezultatul pre-
lucrării de către organele fiscale teritoriale a formei CETO8 „Declaraţia persoanei 
fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală 2009 - 2010”.   

La estimarea sumei impozitului pe venitul persoanelor fizice se vor aplica 
următoarele cote şi scutiri personale anuale:

Mărimea grilelor de venit impozabile şi cotele impozitului pentru venitul persoa-
nelor fizice, lei anual / (%):

2012

Cota impozitului pentru venitul impozabil (%):
- pînă la 25 200 lei 7
- peste 25 200 lei 18
Scutirea anuală personală (lei) 8 640
Scutirea anuală personală majoră (lei) 12 840
Scutirea anuală pentru persoanele întreţinute (lei) 1 920
Prima de asigurare medicală obligatorie (din venit, %) 3,5
Tariful contribuţiei individuale pentru asigurarea socială de stat obligatorie (din venit, %) 6

C. Transferurile de la bugetul de stat (sau din alt buget) constituie 
una din sursele de venit ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, regle-
mentate prin articolele 9-11 din Legea privind finanţele publice locale.

D. Încasări de mijloace speciale sînt veniturile obţinute din execu-
tarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată 
de către instituţiile publice finanţate de la bugetele locale.

E. Fondurile speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
(Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 37) sînt constituite din:

- depunerile benevole ale persoanelor juridice şi fizice pentru soluţionarea pro-
blemelor în interesul comunităţii locale;

- veniturile provenite din desfăşurarea loteriilor locale, concursurilor şi altor acti-
vităţi organizate de autorităţile administraţiei publice.

Fundamentarea cheltuielilor bugetelor UAT
Particularităţi generale
La estimarea cheltuielilor proiectului de buget pe anul 2012, autorităţile pu-

blice locale urmează să se conducă de:
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•	 actele normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează ac-
tivitatea autorităţilor publice locale şi a ramurilor (domeniilor) respective;

•	 datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul de locuitori şi structu-
ra demografică pe fiecare UAT la situaţia din 1 ianuarie 2011, din anexa nr.1, 
Notele metodologice 2012;

•	 cheltuielile de personal vor fi calculate ţinînd cont de actele normative care 
reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii, precum şi de ur-
mătoarele etape de implementare a normelor salariale:

Pentru anul 2012: 
•	 În	 luna	 ianuarie se va plăti premiul anual pentru rezultatele activităţii în anul 2011 

în mărimea unui salariu lunar de funcţie angajaţilor salarizaţi conform Reţelei 
tarifare unice (cu excepţia cadrelor didactice, militarilor, efectivului de trupă şi corpului de 
comandă).

•	 Începînd	cu	1 ianuarie 2012 pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă 
din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, salarizaţi 
conform Reţelei tarifare unice, salariile de bază se vor stabili cu aplicarea indicelui 
de prioritate k=1,25. Costul cheltuielilor de personal pentru majorarea salariilor 
acestor categorii de personal urmează a fi estimat cu o creştere în mediu cu 19 la sută 
a fondului lunar de salarizare. Majorarea se va calcula pentru 11 luni.

•	 Începînd	cu	1 iunie 2012 salariului pentru I categorie de salarizare se va majora de 
la	700	pînă	la	800	lei,	iar	salariile	de	bază	ale	angajaţilor	salarizaţi	în	baza	Reţelei	
tarifare unice (cu excepţia militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă) se 
vor stabili în limitele grilelor de salarii. Această majorare urmează a fi estimată prin 
majorarea fondului lunar de salarizare pentru categoriile menţionate cu 10 la sută. 
Majorarea se va calcula pentru 6 luni.

•	 Începînd	cu	1 iunie 2012 salariile de funcţie ale funcţionarilor publici se vor stabili 
în mărimea nominală prevăzută de lege, cu coeficientul k=1,0. Costul cheltuielilor de 
personal pentru funcţionarii publici urmează a fi estimat cu o creştere în mediu de 25 
la sută a fondului lunar de salarizare. Majorarea se va calcula pentru 6 luni.

•	 De	 la	 1 iulie 2012, pentru funcţionarii publici va începe plata sporului pentru 
rezultatele activităţii curente ale subdiviziunilor structurale în care activează. 
Mijloacele necesare pentru plata acestui spor urmează să fie estimate în cuantum de 
10 la sută la fondul lunar de salarizare. Majorarea se va calcula pentru 5 luni.

•	 la estimarea cheltuielilor pentru contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de 
stat se va menţine tariful de 23% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii la 
care se vor calcula aceste contribuţii;
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•	 cota primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală va fi menţinut în cuantum 
de 3,5 %, faţă de cheltuielile de remunerare a muncii la care se calculează aceste prime;

•	 la planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor (inclusiv cheltuieli pen-
tru alimentaţie) se va ţine cont de tarifele curente şi de indicele de creştere a preţurilor 
de consum, precum şi de necesitatea aplicării unui regim strict de economie, un ac-
cent deosebit fiind pus şi pe îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice;

•	 estimările de cheltuieli ale autorităţilor publice locale urmează să fie strict în 
limita volumului de resurse disponibile;

•	 în scopul continuării ajustărilor bugetar-fiscale iniţiate în anii 2010-2011, cheltuieli-
le bugetare urmează să fie supuse unei mai bune prioritizări, avînd în vedere dimi-
nuarea cheltuielilor curente şi oferirea a mai mult spaţiu pentru cheltuieli capitale.

 Resursele financiare disponibile urmează să fie direcţionate la programe de 
importanţă vitală, care ar permite soluţionarea problemelor stringente, fără 

admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare în sistemul bugetar.

Pentru stabilirea raporturilor financiare între bugetul de stat şi bugetele UAT 
de nivelul al doilea, la baza estimării cheltuielilor medii pentru un locuitor (fără 
cheltuielile efectuate din taxe locale, mijloace speciale, fonduri speciale şi proiecte 
finanţate din surse externe) s-a ţinut cont de particularităţile generale menţionate 
mai sus, precum şi de particularităţile specifice expuse în continuare (vezi, de ase-
menea, Anexa 1 la acest capitol,  p. 145).

Particularităţi specifice
Cheltuielile pentru întreţinerea aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor 
şi secţiilor din subordinea consiliilor raionale şi aparatului primăriilor

La stabilirea numărului de personal în autorităţile administraţiei publice locale 
(primării, aparatul preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea 
consiliilor raionale) pentru anul 2012 se vor lua în consideraţie prevederile Hotărîrii 
Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 ,, Cu privire la structura şi statele de personal 
ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” şi Hotărîrea Guvernului 
nr. 689 din 10 iunie 2003 ,,Cu privire la organigrama şi statele de personal ale 
aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din 
subordinea Consiliului raional”, datele Biroului Naţional de Statistică privind 
numărul de locuitori în UAT la situaţia din 1 ianuarie 2011. 

Conform prevederilor art. XIII pct. 77 al Legii nr.108-XVIII din 17 decembrie 
2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în cadrul primăriilor 
municipiilor Bălţi şi Chişinău, de la 1 ianuarie 2012, urmează să fie instituite  



121

servicii de colectare a impozitelor şi taxelor locale. În acest scop, au fost luate în 
considerare cheltiueli pentru întreţinerea a 8 unităţi de personal -  în municipiul 
Bălţi şi 20 unităţi de personal - în municipiul Chişinău.

Cheltuielile medii pentru asigurarea activităţii unei unităţi de personal din 
organele administraţiei publice locale, în calcul pe an, sînt estimate în cuantum de 
63205,49 lei pentru o unitate.

Cheltuielile pentru apărarea naţională s-au estimat ţinînd cont de următoarele:
•	 pentru  recrutare -  în baza costului mediu al cheltuielilor prevăzute pentru un 

recrut pe anul 2012, în mărime de 415,90 lei, şi numărul de recruţi conform 
Hotărîrii Guvernului nr. 271 din 21 aprilie 2011 „Cu privire la rezultatele îndepli-
nirii încorporării în serviciul militar în noiembrie-decembrie 2010 şi încorporă-
rea în serviciul militar în aprilie-iulie 2011”;

•	 pentru centrele militare – în baza cheltuielilor medii pentru întreţinerea unui 
colaborator al acestor structuri, în cuantum de  10747,0 lei, raportat la numărul 
colaboratorilor, prevăzut conform Hotărîrii Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 
„Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate 
ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale”.

Pentru întreţinerea  poliţiei municipale, estimarea cheltuielilor s-a efectuat re-
ieşind din costul mediu pentru întreţinerea unui colaborator de poliţie, în cuantum 
de 64066,7 lei şi efectivul-limită al poliţiei municipale, conform Raportului operativ 
nr.8 privind statele şi efectivul de personal din instituţiile publice in sectorul buge-
tar, la situaţia din 1 ianuarie 2011 (executat la sfîrşitul perioadei de raportare).

Cheltuielile pentru învăţămîntul public s-au estimat precum urmează:
•	 pentru instituţii preşcolare - în baza datelor Biroului Naţional de Statistică, privind 

numărul copiilor în vîrstă de la 3 pînă la 6 ani, înregistraţi în fiecare teritoriu la 1 
ianuarie 2011 şi a costului mediu, posibil a fi asigurat de la bugetul de stat în anul 
viitor, pentru întreţinerea unui copil în aceste instituţii, în cuantum de 9051,5 lei.

•	 pentru şcoli, gimnazii şi licee – în baza datelor din 1 ianuarie 2011 ale Biroului 
Naţional de Statistică privind numărul copiilor în vîrstă de la 7 pînă la 16 ani, 
înregistraţi în fiecare UAT, majorat cu numărul elevilor claselor a X-XII, conform 
formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi 
contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” la situaţia din 1 octom-
brie 2010 (disponibil de facto la sfîrşitul perioadei de gestiune) şi diminuat cu 
numărul elevilor luat în calcul pentru şcolile de tip internat, precum şi a costu-
lui mediu pentru întreţinerea unui elev în aceste instituţii, posibil a fi asigurat 
de la bugetul de stat, în cuantum de 6159,4 lei (cu excepţia cheltuielilor pentru 
acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV). 
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În acest scop, în calcul s-a luat numărul elevilor claselor I-IV (inclusiv al elevilor 
claselor V-XII din liceul s. Doroţcaia, raionul Dubăsari), conform formularului nr.3R-BL 
„Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile 
finanţate din bugetele locale” la situaţia din 1 octombrie 2010 (disponibil de facto la 
sfîrşitul perioadei de gestiune), numărul de 155 zile  alimentaţie şi norma de alimen-
taţie din anul precedent, indexată la indicele de creştere a preţurilor de consum.

Începînd	 cu	 1	 ianuarie	 2012	 finanţarea,	 în	 bază	 de	 	 formulă	 a	 instituţiilor	 de	
învăţămînt primar şi secundar general, va fi extinsă pentru raioanele Cantemir, Călăraşi, 
Criuleni,	Glodeni,	Leova,	Nisporeni,	Sîngerei,	Stefan-Vodă,	Taraclia	şi	pentru	municipiile	
Chişinău şi Bălţi, în componenţa fondului de susţinere financiară a UAT respective fiind 
prevăzute transferuri categoriale şi transferuri categoriale complementare.

Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat “ şi a normativului valoric 
pentru instituţie, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale, pentru raioanele 
Căuşeni	şi	Rîşcani	constituie	5880,0	lei	şi,	respectiv,	443500,0	lei,	pentru	municipiile	Bălţi,		
Chişinau şi alte raioane, implicate în implementarea formulei de finanţare este de 6110,0 
lei	şi,	respectiv,	385652,0	lei.

•	 pentru instituţiile de tip-internat – în baza numărului de copii, conform formu-
larului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contin-
gente în instituţiile finanţate din bugetele locale” la situaţia din 1 octombrie 
2010 (disponibil de facto la sfîrşitul perioadei de gestiune) şi a costului mediu 
pentru întreţinerea unui copil în cuantum de 37551,3 lei pentru gimnaziile 
(şcolile) internat de cultură generală şi în cuantum de 37130,5 lei pentru şcoli-
le-internat de învăţămînt special.

În scopul atenuării efectelor transmiterii instituţiilor de la bugetul de stat la bu-
getele UAT, au fost estimate mijloace suplimentare pentru raionul Floreşti în anul 
2012 - 2140,5 mii lei, 2013 – 1894,7 mii lei, 2014 – 1655,3 mii lei  şi pentru raionul 
Ialoveni în anul 2012 - 2140,5 mii lei, 2013 – 1974,5 mii lei şi 2014 – 1812,9 mii lei. 
•	 pentru liceele cu profil sportiv – în baza numărului de copii la situaţia din 1 octombrie 

2010 şi a costului mediu pentru întreţinerea unui copil în cuantum de 21725,0 lei. 
•	 pentru şcolile auxiliare – în baza numărului de copii, la situaţia din 1 octombrie 

2010 în aceste instituţii şi a costului mediu pentru întreţinerea unui copil în 
cuantum de 29052,9 lei. 

•	 pentru instituţiile extraşcolare –  în baza datelor din 1 ianuarie 2011 ale Biroului 
Naţional de Statistică privind numărul copiilor în vîrstă de la 7 pînă la 16 ani, 
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înregistraţi în fiecare UAT, majorat cu numărul elevilor claselor a X-XII, conform 
formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi 
contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” la situaţia din 1 oc-
tombrie 2010 (disponibil de facto la sfîrşitul perioadei de gestiune) şi a costu-
lui mediu pentru întreţinerea unui elev în aceste instituţii, posibil a fi asigurat 
din partea statului, în cuantum de  605,1 lei, recalculat în urma trecerii şcolilor 
sportive la grupa funcţională 8 „Cultură, artă, sport şi activităţi pentru tineret”.

Cheltuielile pentru acest tip de instituţii includ şi cheltuielile aferente organi-
zării odihnei de vară. 
•	 pentru contabilităţile centralizate, cabinetele metodice şi serviciile de deservire adminis-

trativă –  în baza unităţilor de personal luate în calcul, în anul precedent, la tipurile 
de instituţii respective şi a costului mediu pentru întreţinerea unei unităţi în aceste 
instituţii, posibil a fi asigurat din partea statului, în cuantum de  44961,6  lei.
Pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea şi desfăşurarea exame-

nelor de absolvire a gimnaziilor, şcolilor de cultură generală şi liceelor au fost incluse 
mijloace în cuantumul prevăzut pentru anul 2011. 

Cheltuielile UTA Gagauzia, includ 6224,4 mii lei în legătură cu particularităţile 
specifice din planurile de învăţămînt privind studierea limbilor.

Întru susţinerea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (educaţiei incluzive), ce 
vor fi integraţi în şcolile comunitare, cheltuielile pentru învăţămînt au fost suplimen-
tate cu 1197,6 mii lei, distribuite în funcţie de numărul instituţiilor de învăţămînt 
secundar-general (şcoli, gimnazii, licee) din fiecare unitate administrativ-teritorială. 

În legătură cu funcţionarea claselor de instruire generală a deţinuţilor minori  în 
penitenciarele în 6 unităţi administrativ-teritoriale, cheltuielile pentru învăţămînt 
ale acestora includ  mijloace pentru achitarea salariilor profesorilor care activea-
ză în clasele din penitenciarele respective (municipiile Bălţi şi Chişinău, raioanele 
Cahul, Hînceşti, Rezina – cu a cîte 64,7 mii lei şi raionul Briceni – cu 129,4 mii lei). 

Cheltuielile pentru instituţiile de cultura şi artă au fost estimate în baza da-
telor Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei la 1 ianuarie 2011 
pentru fiecare UAT şi cheltuielile medii pentru un locuitor, posibile a fi suportate 
de bugetul de stat, în cuantum de 91,78 lei.  

Pentru anul 2012, în scopul editării centralizate şi distribuirii gratuite a fondu-
rilor de carte către bibliotecile publice şi şcolare din teritoriu, se prevede redirec-
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ţionarea mijloacelor în sumă de 10,0 mil. lei către Ministerul Culturii, prevăzute în 
perioada precedentă pentru asigurarea bibliotecilor cu cărţi în bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale. Astfel implicaţiile financiare a redistribuirii date rezultă în 
reducerea cheltuielilor medii pentru un locuitor cu 2,93 lei.

În temeiul prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27 iulie 2006, 
pentru bugetul UTA Găgăuzia au fost estimate 2,5 mil. lei, pentru susţinerea radio-
difuzorului public regional Compania „Teleradio-Găgăuzia”.

În baza Legii nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi 
organizaţii concertistice au fost calculate cheltuielile pentru teatrele municipale şi 
raionale.

La stabilirea cheltuielilor medii pentru un angajat în instituţiile teatrale a fost 
aplicată o abordare noua faţă de anii precedenţi. Baza de calcul a cheltuielilor ne-
cesare constituind cheltuielile executate în anul 2010, tipul instituţiei 90 „Teatre 
filarmonici, colective muzicale şi ansambluri” în total pe UAT, racordate la numărul 
mediu anual de unităţi de personal, conform formularului nr.3R-BL „Raportul pri-
vind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din 
bugetele locale” la situaţia din 1 ianuarie 2011 şi costul mediu pentru întreţinerea 
unei unităţi de personal, în cuantum de 22430,91 lei.

Cheltuielile pentru întreţinerea instituţiilor în domeniul sportului (stadioane 
şi complexe sportive) au fost estimate în baza numărului mediu de unităţi de per-
sonal, conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe re-
ţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” la situaţia din 
1 ianuarie 2011 şi a costului mediu pentru întreţinerea unei unităţi de personal, în 
cuantum de 43148,81 lei.

Cheltuielile pentru şcolile sportive, transmise în anul 2011 din grupa funcţiona-
lă 6 „Învăţămînt”, au fost racordate la numărul mediu de unităţi de personal, con-
form formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea, state 
şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” la situaţia din 1 ianuarie 
2011 şi costului mediu pentru întreţinerea unei unităţi de personal, în cuantum de 
43270,98 lei.

Cheltuielile pentru măsurile în domeniul sportului au fost estimate în baza da-
telor Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei la 1 ianuarie 2011 şi 
cheltuielile medii pentru un locuitor, în cuantum de 1,39 lei.
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Cheltuielile privind centrele de tineret au fost estimate în baza numărului me-
diu de unităţi de personal conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind înde-
plinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele 
locale” la situaţia din 1 ianuarie 2011 şi a costului mediu pentru întreţinerea unei 
unităţi de personal, în cuantum de 66772,54 lei.  

Cheltuielile privind activităţile pentru tineret au fost estimate reieşind din nu-
mărul populaţiei la 1 ianuarie 2011, conform datelor Biroului Naţional de Statistică 
şi cheltuielile medii pentru un locuitor, în cuantum de 0,68 lei.

Pentru ramura „Asigurare şi asistenţă socială”

Suma cheltuielilor pe tipuri de instituţii a fost estimată, reieşind din cheltuie-
lile medii, precum urmează:

pentru un specialist (unitate): 
•	 serviciul	de	protezare	şi	ortopedie	–	26903,42	lei;
•	 serviciul	de	îngrijire	socială	la	domiciliu	–	29268,40	lei;
•	 serviciul	de	asistenţă	socială	comunitară	–	32609,73	lei.

pentru un tutelat în:
•	 azilurile	pentru	bătrîni	şi	invalizi	–	28743,39	lei;
•	 instituţiile	de	asistenţă	socială	pentru	persoanele	fără	adăpost	–	29423,06	lei;
•	 centrele	de	reabilitare	pentru	invalizi	şi	pensionari	–	27611,53	lei;
•	 centrele	psihosociale	de	reabilitare	ale	victimelor	violenţei	în	familie	–	29935,18	lei;
•	 centrele	de	asistenţă	şi	protecţie	ale	victimelor	traficului	de	fiinţe	umane–25620,18	lei;
•	 casele	de	copii	de	tip	familial	–	18307,09	lei;
•	 serviciul	de	asistenţă	parentală	profesionistă		–	24058,58	lei;
	•	 centrele	de	asistenţă	socială	pentru	copii:	de	zi	–	15667,97	lei	şi	de	plasament	–	27176,80	lei.

Întru executarea art.41 al Legii nr.821-XII din 24 decembrie 1991 privind pro-
tecţia socială a invalizilor, sînt luate în calcul cheltuieli pentru plata compensa-
ţiilor pentru călătoria în transportul comun urban, suburban şi interurban (cu 
excepţia taximetrelor) pentru invalizii de gradul I şi II, copiii-invalizi şi persoanele 
ce însoţesc un invalid de gr.I sau un copil – invalid. Potrivit Ordinului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 17 din 11 februarie 2009, tariful 
pentru traficul de călători cu autobuze de tip comun pe rutele interurbane şi 
suburbane (pentru un pasager/kilometru) constituie pînă la 0,36 lei. Astfel, pen-
tru anul 2012 cuantumul compensaţiilor în toate unităţile administrativ-terito-
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riale (cu excepţia municipiului Bălţi şi Chişinău) s-a calculat în mărime de 18 lei 
lunar. Cuantumul compensaţiilor pentru municipiul Bălţi şi Chişinău s-a estimat 
în mărime de 45 lei şi, respectiv, 60 lei lunar, ţinînd cont de tarifele stabilite de 
autorităţile publice locale respective.  

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1268 din 21 noiembrie 2007 „Cu privi-
re la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabi-
lităţi ale aparatului locomotor”, este prevăzută acordarea unei compensaţii anuale 
pentru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabili-
tăţi ale aparatului locomotor, în cuantum de 500 lei, pentru fiecare beneficiar.

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la 
protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, pentru plata indemniza-
ţiilor pentru copiii înfiaţi şi copiii orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească, luaţi sub 
tutelă (curatelă) pentru contingentul de beneficiari, aprobat de către autorităţile 
administraţiei publice locale în bugetul pe anul 2011, au fost estimate cheltuieli, în 
cuantum de 600 lei lunar, pentru un beneficiar.

Pentru staţiunile de salvare pe apă cheltuielile medii pentru asigurarea acti-
vităţii unui angajat sînt estimate în cuantum de 33000,00 lei.

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1543 din 29 noiembrie 2002 „Cu privi-
re la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutilizarea pesticide-
lor inutilizabile şi interzise”, pentru fiecare depozit au fost estimate cheltuieli a cîte 
200,3 mii lei pentru UAT unde sînt amplasate.

Cheltuielile pentru amenajarea teritoriilor au fost luate în considerare în mă-
rimea sumei prognozate a taxei pentru amenajarea teritoriilor şi alte surse disponi-
bile ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru acest scop.

Cheltuielile pentru întreţinerea drumurilor locale nu vor fi mai mici decît 
suma defalcărilor de la taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii  de 
autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, estimată pentru bugetul unită-
ţii administrativ-teritoriale respective.

La compartimentul „Alte cheltuieli”, pentru stabilirea raporturilor între buge-
tul de stat şi bugetele UAT s-au luat în calcul cheltuielile:
•	 asigurarea activităţii serviciilor de deservire a clădirilor consiliilor raionale (mu-

nicipale) şi sediilor primăriilor. Cheltuielile medii pentru asigurarea activităţii 
unui angajat în serviciile menţionate se estimează în cuantum de 19718,70 lei 
pentru o unitate.
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•	 constituirea  fondului de rezervă al autorităţilor publice locale în proporţie de 1% 
din volumul cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective;

•	 întreţinerea gărzilor populare reieşind din 0,20 lei pentru un locuitor.

Instituirea Fondului de rezervă
Conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale (art. 18), autorita-

tea publică locală are dreptul, o dată cu elaborarea şi adoptarea bugetului local, de 
a institui Fondul de rezervă în cota de pînă la 2 la sută din volumul total al cheltuielilor 
în funcţie de resursele financiare disponibile la nivel local. Fondul de rezervă este 
utilizat în conformitate cu regulamentul de utilizare a fondului aprobat de către 
consiliul local şi este destinat finanţării unor acţiuni sau sarcini intervenite pe par-
cursul anului, precum şi înlăturării efectelor calamităţilor naturale.

Luînd în considerare faptul că bugetele locale practic că nu suportă cheltuieli 
pentru finanţarea lucrărilor capitale din lipsă de resurse bugetare, se recomandă de 
prevăzut în bugetele locale mijloace pentru proiectele de construcţii capitale pe termen 
lung, cu atragerea investiţiilor din diverse surse, inclusiv din cele externe (granturi, spon-
sorizări etc.).

Cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor capitale planificate în bugetul de stat.
La înaintarea propunerilor pentru investiţiile capitale, autorităţile publice 

locale urmează să respecte unele principii de bază privind prognozarea acestor 
cheltuieli: stabilirea priorităţilor, concentrarea resurselor financiare pe categorii 
de obiecte cu un grad înalt de finalizare, realizarea deciziilor Guvernului despre 
ameliorarea situaţiei social-economice a unor raioane ale republicii şi a ramurilor 
economiei naţionale, gazificarea, alimentarea cu apă şi canalizarea etc.

Principiile de bază pentru selectarea obiectelor vor fi incluse în proiectul pro-
gramului investiţiilor capitale pe anul 2012 sînt:
•	 realizarea activităţilor prevăzute conform Hotărîrii Guvernului nr. 875 din 27 sep-

tembrie 1999 „Cu privire la obiectele de construcţii nefinisate”. Propunerile trebu-
ie să fie prezentate conform circularei Ministerului Finanţelor nr. 11-9/759 din 3 
aprilie 2006, în corespundere cu categoriile obiectelor propuse spre finanţare;

•	 realizarea activităţilor din cadrul strategiei investiţionale a Republicii Moldova 
(Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 24 februarie 2002);

•	 realizarea programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din 
Republica Moldova pînă în anul 2015 (Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 30 de-
cembrie 2005);
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•	măsurile de protecţie a localităţilor de inundaţii (Hotărîrea Guvernului nr. 256 
din 17 aprilie 2001);

•	măsurile de reabilitare a sistemelor de irigare (Hotărîrea Guvernului nr. 1030 
din 13 octombrie 2001);

•	 realizarea prevederilor unor hotărîri ale Guvernului privind ameliorarea situaţiei so-
cial-economice a raioanelor republicii în care a fost examinată această problemă;

•	 realizarea altor hotărîri ale Guvernului privind dezvoltarea ramurilor econo-
miei naţionale.

Propunerile autorităţilor publice locale privind obiectele pentru investiţii capitale 
pentru finanţare din bugetul de stat pe anul 2012, care nu corespund cu obiectivele 
prioritare şi principiile menţionate, nu vor fi luate în consideraţie la întocmirea listei 
obiectelor de investiţii capitale.

Elemente de prognoză bugetară

CBTM 2012-2014 pentru UAT

•	 îmbunătăţirea prognozării macroeconomice şi fiscale prin elaborarea unui ca-
dru cuprinzător şi realist al resurselor financiare;

•	 orientarea repartizării mijloacelor financiare spre susţinerea politicilor şi priori-
tăţilor inter-sectoriale şi intra-sectoriale;

•	 sporirea previziunii procesului de planificare bugetară prin stabilirea perspecti-
vei pe termen mediu;

•	 identificarea şi accentuarea problemelor principale în gestionarea finanţelor 
publice, în scopul determinării acţiunilor strategice de reformare, necesare pen-
tru sporirea eficienţei şi eficacităţii;

•	 sporirea responsabilităţii autorităţilor publice pentru alocarea şi utilizarea efici-
entă a resurselor publice.
Datorită introducerii Cadrului bugetar pe termen mediu, autorităţile adminis-

traţiei publice locale estimează impozitele, taxele ce urmează a fi încasate în urmă-
torii 3 ani, fac prognoza cheltuielilor, precum şi elaborează proiectele de buget ale 
UAT pentru anul bugetar respectiv.
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Sistemul de transferuri interbugetare
Relaţiile interbugetare reprezintă relaţiile dintre nivelurile de administraţie pu-

blică care se referă la: 
i) delimitarea surselor de venituri;
ii) delimitarea cheltuielilor şi; 
iii) transferurile interbugetare. 

Prin sistemul de transferuri interbugetare se asigură nivelarea bugetară a dife-
renţelor cu caracter economic şi social dintre diferite regiuni şi unităţi administrativ-
teritoriale şi a posibilităţilor  acestora privind acumularea surselor financiare pentru 
administrarea eficientă a treburilor publice locale. 

În funcţie de destinaţie, scopurile care se urmăresc, caracterul economic 
al cheltuielilor, condiţiile şi modalitatea de alocare, gradul de control asupra 
resurselor transmise, transferurile pot fi cu destinaţie generală şi cu destinaţie 
specială (pentru investiţii de capital, pentru efectuarea unor funcţii suplimen-
tare etc.) 

Transferurile sînt mijloace financiare alocate, cu titlu definitiv şi în sumă absolută, 
de la bugetul de stat către bugetele UAT pentru nivelarea posibilităţilor financiare ale 
unităţilor administrativ-teritoriale sau în alte scopuri prevăzute de legislaţie, pentru 
exercitarea unor  funcţii publice sau finanţarea domeniilor de activitate din competenţa 
autorităţilor publice locale, sau în alte scopuri speciale. Transferurile reprezintă un 
instrument financiar pentru asigurarea echilibrului bugetar la etapa de elaborare a 
bugetelor locale.

deficitul bugetar este suma cu care cheltuielile estimate ale bugetului local 
depăşesc veniturile  prognozate ale bugetului. 

excedentul bugetar este suma cu care veniturile prognozate ale bugetului local 
depăşesc cheltuielile estimate ale bugetului.

echilibrul bugetar  este egalitatea dintre veniturile bugetului şi cheltuielile 
bugetului. Echilibrul bugetar se asigură prin diferite metode una dintre care sînt 
tranferurile cu destinaţie generală.
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Tipuri de transferuri
Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 (art. 12) stipu-

lează că bugetele anuale ale unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi aprobate şi 
executate cu deficit bugetar. 

Conform articolelor 9 şi 11 din aceeaşi lege, autorităţile administraţiei publice 
locale în Republica Moldova pot beneficia de:

1) transferuri pentru nivelarea posibilităţilor financiare;

2) transferuri cu destinaţie specială. 

Transferurile pentru nivelarea posibilităţilor financiare sînt efectuate din 
contul fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale care se 
formează din (art. 10): 

a) alocaţiile aprobate anual în bugetul de stat;
b) defalcările efectuate de către UAT ale căror venituri bugetare depăşesc cu 20% 

nivelul mediu de cheltuieli bugetare pentru un locuitor pe teritoriul respective.

Figura 3. Modul în care funcţionează formula de transfer

Transferurile cu destinaţie specială pot fi alocate în caz de:

•	 delegare de către Guvern a unor funcţii suplimentare autorităţilor administraţi-
ei publice locale (de exemplu, construcţii capitale etc.);

120% de 
normative 
de cheltuieli

100% de 
normative 
de cheltuieli

Transferuri în fondul de susţinere financiară a teritoriilor

Transferuri către UAT din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor
Venituri

UAT BUAT A
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•	 adoptare de acte legislative şi alte acte normative a căror aplicare necesită mij-
loace bugetare suplimentare, inclusiv compensarea unor venituri ratate ale bu-
getelor UAT, modificarea organizării administrativ-teritoriale etc.

Bugetele UAT de nivelul întîi beneficiază de transferuri din bugetele unită-
ţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea către angajaţii instituţiilor de 
învîţămînt (cu excepţia instituţiilor extraşcolare), cultură (cu excepţia muzeelor) 
pentru:

•	 retribuirea muncii;

•	 contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale 
de stat;

•	 prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

 În baza prevederilor legale fiecare autoritate publică locală elaborează de-sine-
stătător proiectul bugetului pe anul următor şi determină sumele transferurilor 
care îi revin.

3. 2. Procesul bugetar local 

3.2.1 Etapele procesului bugetar local 
Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de procesul elaboră-

rii bugetelor locale în limita resurselor financiare disponibile, în conformitate cu cla-
sificaţia bugetară şi în baza prevederilor legale (Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 91 
din 20  octombrie 2008 privind clasificaţia bugetară., Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, 
art.19). 

 Procesul bugetar local cuprinde 4 etape principale:
1. elaborarea şi fundamentarea bugetelor locale
2. examinarea şi aprobarea bugetelor locale 
3. execuţia bugetelor locale
4. controlul şi elaborarea rapoartelor privind execuţia bugetelor locale. 

Fiecare etapă a procesului bugetar local prevede anumită succesiune de măsuri 
şi acţiuni pentru realizarea obiectivelor etapei respective.
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Tabelul 1. Factorii implicaţi în procesul bugetar sub aspectul  
unităţilor administrativ-teritoriale7

Etapele procesu-
lui bugetar

Unităţile administrativ-teritoriale

Nivelul I Nivelul al II-lea

1 2 3
Elaborarea şi 
fundamentarea 
bugetelor UAT

Responsabil: 
primarul satului (comunei), 
oraşului (municipiului), de co-
mun cu autorităţile implicate în 
proces (contabilul, perceptorul 
fiscal, organele fiscale teritoriale, 
inginerul cadastral etc.)

Responsabil: Preşedintele raionului, Primarul 
general al municipiului Chişinău, Guvernatorul şi 
Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, de comun 
cu direcţia generală finanţe şi alte autorităţi 
implicate în proces (direcţiile consiliilor raionale, 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat etc.)

Examinarea şi 
aprobarea buge-
telor UAT

Responsabil: 
consiliul local.

Responsabil: consiliul raional, Consiliul munici-
pal Chişinău, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia.

Executarea buge-
telor UAT

Responsabil:
execuţie – primarul satului (co-
munei), oraşului (municipiului).

aprobarea rapoartelor financiare:
trimestriale – primarul satului 
(comunei), oraşului (munici-
piului);

anuale – consiliul local.

Executarea de casă a bugetului 
se efectuează prin sistemul 
trezorerial.

Responsabil:
execuţie – preşedintele raionului, primarul ge-
neral al municipiului Chişinău, guvernatorul şi 
Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia.
aprobarea rapoartelor financiare:
trimestriale – preşedintele raionului, primarul 
general al municipiului Chişinău, guvernatorul 
UTA Găgăuzia; 

anuale – consiliul raional, consiliul municipal 
Chişinău, Adunarea Populară a UTA Gagauzia.

Executarea de casă a bugetului se efectuează 
prin sistemul trezorerial.

Controlul finan-
ciar

Se efectuează de către:
− Ministerul Finanţelor; 
− Serviciul Control Financiar şi 
Revizie de pe lîngă Ministerul 
Finanţelor; 
− Direcţia generală finanţe.

Se efectuează de către:
− Ministerul Finanţelor; 
− Serviciul Control Financiar şi Revizie de pe 
lîngă Ministerul Finanţelor;
− Curtea de Conturi.

7 Cristina Chiriac, Ala Cîşlaru, Andrei Petroaia, articolul „Descentralizarea fiscală în Ţările din Europa 
Centrală şi de Est. Studiu comparativ şi recomandări pentru RM în contextul integrării europene” 
în „Descentralizarea fiscală: Provocări pentru RM”, 2006, p. 39. 
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Etapa 1: Elaborarea şi fundamentarea bugetelor UAT 
Procedura de elaborare şi fundamentare a bugetelor UAT de nivelul întîi este 

reglementată de articolele 19 şi 20 din Legea privind finanţele publice locale. Astfel 
„bugetul UAT se elaborează de către autoritatea executivă a UAT”.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului, Ministerul Finanţelor elaborează şi 
comunică autorităţilor executive ale UAT de nivelul al doilea „Notele metodologice 
privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de 
buget pe anul următor”.

Deşi principiile autonomiei financiare şi responsabilităţii autorităţilor administraţiei 
publice ale UAT, stau la baza elaborării bugetelor, conform prevederilor legale şi clasificaţiei 
bugetare, totuşi elaborarea bugetului local nu poate fi concepută în afara politicii generale 
de dezvoltare economică a statului. 

Sursa: „Finanţele	publice	locale	şi	relaţiile	interbugetare	în	Republica	Moldova”.	Studiu	elaborat	pentru	
Consiliul Europei de expertul local Aurelia Porumbescu

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi „Notele metodologice”, consiliile raio-
nale, consiliul municipal Chişinău şi Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia elaborează şi 
aprobă calendarul realizării măsurilor şi acţiunilor de bază pentru elaborarea proiec-
tului de buget pe anul viitor, care se transmite primăriilor satelor, comunelor, oraşe-
lor, municipiilor. 

Totodată, în baza „Notelor metodologice ale MF”, direcţiile generale finanţe, pre-
gătesc notele metodologice privind elaborarea bugetelor UAT de nivelul întîi, care, 
de asemenea, sînt transmise în scris primăriilor şi sînt prezentate la seminarele cu 
autorităţile publice din sate, comune, oraşe şi municipii, pentru a comunica principi-
ile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor (în special, cota defalcărilor de 
la  impozitele generale de stat pentru UAT de nivelul întîi) şi cheltuielilor (normativele 
de cheltuieli în funcţie de specificul lor în primăriile concrete), metodologia elaborării 
proiectului bugetului pe anul viitor şi normele specifice de cheltuieli.

Pentru elaborarea proiectului bugetului local, primarul emite o dispoziţie privind 
aprobarea planului de măsuri organizatorice pentru elaborarea proiectului de buget pe 
anul viitor.

După studierea indicaţiilor metodologice, autorităţile publice din sate, comu-
ne, oraşe şi municipii (aparatul primăriei şi contabilitatea centralizată), în termenele 
stabilite prin planul de măsuri, elaborează pronosticul tuturor tipurilor de impozite 
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şi taxe ce urmează a fi colectate în anul viitor din teritoriul respectiv, precum şi pro-
gnoza cheltuielilor ce urmează a fi acoperite din  bugetul local.

În acest scop, în termenele stabilite de planul de activităţi, toţi agenţii econo-
mici amplasaţi pe teritoriul UAT respective, prezintă în contabilitatea centralizată a 
primăriei, pronosticul activităţii economice, în baza căruia se va efectua prognoza 
impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale ce urmează a fi colectate în 
teritoriu.

Executorii (ordonatorii) de buget ai instituţiilor publice finanţate din bugetul lo-
cal prezintă în contabilitatea centralizată a primăriei prognoza cheltuielilor solicita-
te, care se estimează în baza normativelor de cheltuieli bugetare unice, comunicate 
de către Direcţia generală finanţe, precum şi ţinînd cont de specificul unor cheltuieli 
bugetare.

Contabilitatea centralizată a primăriei, în baza informaţiei acumulate de la agen-
ţii economici şi executorii (ordonatorii) de buget, elaborează proiectul bugetului 
local, care este prezentat pentru analiză direcţiei generale finanţe a consiliului ra-
ional sau, după caz, direcţiei generale finanţe a UTA Găgăuzia sau a municipiului 
Chişinău.

În termenii stabiliţi de către guvern, direcţiile generale finanţe ale consiliilor raio-
nale, ale UTA Găgăuzia şi ale municipiului Chişinău prezintă Ministerului Finanţelor 
pentru analiză, prognoza bazei fiscale UAT, precum şi proiectele bugetelor UAT pe 
anul viitor.

Astfel în procesul bugetar se asigură succesiunea etapelor, delimitarea respon-
sabilităţilor şi sarcinilor, schimbul permanent de informaţie dintre nivelurile admi-
nistraţiei publice (vezi Figura 4).

Figura 4. Fluxurile de informaţie dintre nivelurile administraţiei publice
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Examinarea proiectelor bugetelor UAT de către Ministerul Finanţelor are un ca-
racter consultativ şi se face în contextul menţinerii echilibrului bugetar, asigurării 
realizării politicii bugetar-fiscale naţionale şi respectării metodologiei elaborării bu-
getelor locale.  

În cazul apariţiei unor divergenţe asupra proiectelor bugetelor unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale, Ministerul Finanţelor „poate cere de la autorităţile executive ale 
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau ale municipiului Bălţi să mo-
difice proiectele de buget, în cazul în care acestea contravin prevederilor legale, princi-
piilor politicii bugetar-fiscale a statului sau unor prevederi specifice pentru anul bugetar 
următor” (Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art.19, alin.(3)).

Calendarul-tip  al activităţilor pentru procesul de elaborare şi aprobare a buge-
telor UAT de nivelul întîi se expune în continuare (vezi Anexa 2 de la p. 147). 

Etapa 2: Examinarea şi aprobarea bugetelor UAT
 Modalitatea şi termenii de examinare şi aprobare a bugetelor UAT de nivelul 

întîi sînt stipulate în art.20 şi 24 ale Legii privind finanţele publice locale.
Printr-o dispoziţie a primarului, autoritatea executivă a UAT de nivelul întîi pre-

zintă proiectul bugetului pe anul următor, spre examinare şi aprobare, consiliului 
local în termen de pînă la 15 noiembrie. Proiectul bugetului local prezentat spre 
aprobare consiliului local trebuie să includă: 

a) proiectul deciziei consiliului local privind aprobarea bugetului; 
b) anexele la proiectul deciziei, în care se vor reflecta: 
•	 veniturile şi cheltuielile prevăzute pentru anul bugetar următor; 
•	 cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în buget; 
•	 mijloacele speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică; 
•	 fondurile speciale; 
•	 efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la buget; 

c) cuantumul fondului de rezervă; 
d) alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului; 
e) nota explicativă la proiectul bugetului. 

Consiliul local examinează proiectul bugetului local în două lecturi, la un inter-
val de cel mult 5 zile şi trebuie să aprobe bugetul local pe anul bugetar următor cel 
tîrziu la data de 15 decembrie a anului curent. 

Procesul bugetar local face parte din procesul bugetar naţional şi termenele de 
prezentare şi adoptare a bugetelor locale sînt într-o strînsă concordanţă cu termenii 
de prezentare şi aprobare a bugetelor publice la alte niveluri ale administraţiei pu-
blice (vezi Tabelul 2).
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Tabelul 2. Termenele de prezentare şi aprobare a bugetelor publice

Organul responsabil Termene de prezentare Termene de adoptare
Bugetul de stat
Guvernul Pînă la 1 octombrie
Parlamentul Pînă la 5 decembrie
Bugetul UAT de nivelul al doilea
Preşedintele de raion; primarul general al mun. 
Chişinău; guvernatorul UTAG

Pînă la 1 noiembrie

Consiliile raionale; municipal Chişinău; Adunarea 
Populară UTAG

Pînă la 10 decembrie

Bugetul UAT de nivelul întîi
Primarul Pînă la 15 noiembrie
Consiliul local Pînă la 15 decembrie

Etapa 3: Execuţia şi controlul bugetar intern 
Execuţia şi controlul bugetar extern reprezintă ansamblul măsurilor şi metode-

lor de organizare, administrare (gestiune) şi control a finanţelor publice locale de 
către executorii (ordonatorii) de buget în scopul realizării obiectivelor administrării 
locale, prestării serviciilor publice şi obţinerii rezultatelor maxime cu eforturi minime. 
Execuţia bugetelor locale implică diferite aspecte care sînt prezentate în continuare.

A. Execuţia bugetară fără aprobarea bugetului local
În cazul cînd bugetul UAT nu este aprobat, conform prevederilor Legii privind 

finanţele publice locale (art. 23):
•	 efectuarea defalcărilor de la veniturile generale de stat şi a transferurilor se sus-

pendă pînă la aprobarea bugetului local; 
•	 finanţarea cheltuielilor se efectuează lunar, proporţional mărimii de 1/12 parte 

din suma cheltuielilor, conform clasificaţiei bugetare pe anul bugetar prece-
dent, în limita resurselor financiare disponibile, pînă la aprobarea noului buget.

B. Execuţia bugetelor locale fără aprobarea 
Legii bugetare anuale 
În acest caz, conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale (art. 24):

	este necesară corelarea bugetelor locale aprobate cu Legea bugetară anuală, 
care urmează a fi efectuată în termen pînă la 30 de zile de la data publicării 
bugetului pe anul respectiv;
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	în caz de nerespectare a condiţiei menţionate mai sus, efectuarea defalcărilor de la 
veniturile generale de stat şi a transferurilor la bugetele UAT respective se suspendă. 

C. Execuţia de casă a bugetelor locale
Conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale (art. 28, alin. (1)), 

execuţia de casă a bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial, mijloace-
le financiare fiind reflectate în conturi distincte: 

a) încasările veniturilor, în conformitate cu structura clasificaţiei bugetare; 
b) efectuarea cheltuielilor în limita alocaţiilor aprobate şi conform destinaţiei stabilite. 

Pe parcursul execuţiei bugetare, este necesar de ţinut cont de următoarele aspecte:
a) analiza situaţiei curente (la zi), în raport cu veniturile planificate pentru a identi-

fica la timp schimbările importante ale obiectului sau bazei de impozitare;
b) organizarea unui program coerent şi eficient de monitorizare a încasării venitu-

rilor bugetare;
c) asigurarea unui control riguros al cheltuielilor bugetare pentru a asigura efici-

enţa, corectitudinea şi legalitatea utilizării resurselor financiare locale;
d) proiectarea şi dezvoltarea unui sistem de evaluare internă în baza indicatorilor 

de performanţă, care să servească pentru luarea deciziilor.

D. Execuţia de casă a bugetelor UAT 
Conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale (art. 28, alin. (2)), exe-

cuţia de casă a bugetelor UAT se efectuează prin sistemul trezorerial al Ministerului 
Finanţelor:

În baza legii bugetare anuale, Trezoreria Centrală efectuează:
•	 defalcările de la veniturile generale de stat şi transferurile de la bugetul de stat 

la bugetele UAT de nivelul al doilea şi la bugetul municipal Bălţi;
•	 percepe din conturile trezoreriale ale bugetelor UAT de nivelul al doilea mijloa-

cele băneşti datorate bugetului de stat.

În baza bugetelor locale aprobate, trezoreriile teritoriale efectuează:
•	 conform bugetelor aprobate, defalcările de la veniturile generale de stat şi 

trans  ferurile de la bugetul UAT de nivelul al doilea la bugetele locale; 
•	 asigură execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate de la bugetul UAT de 

nivelul al doilea sau de la bugetul municipal Bălţi; 
•	 asigură execuţia bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), precum 

şi ale instituţiilor publice finanţate de la aceste bugete din raza de activitate a 
trezoreriei teritoriale; 

•	 percepe, din conturile trezoreriale ale bugetelor, locale mijloacele băneşti dato-
rate bugetului UAT de nivelul al doilea.
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E. Rectificarea bugetelor UAT
Conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale (art. 27, alin. (2)), rectifi-

carea bugetelor locale pe parcursul exerciţiului bugetar se aprobă la propunerea execu-
torilor (ordonatorilor) principali de buget prin decizia consiliului local în caz dacă:

a) s-a modificat baza fiscală conform prevederilor legale; 
b) a diminuat necesitatea de cheltuieli aprobate în buget; 
c) a apărut necesitatea unor cheltuieli neaprobate în buget. 

Rectificarea bugetelor se aprobă numai cu condiţia menţinerii echilibrului bu-
getar. La rectificarea bugetelor UAT, drept surse pot servi (art. 27, alin. (3)):

a) mijloacele împrumutate pe un termen ce depăşeşte un an;
b) veniturile încasate în bugetele respective, în sume ce depăşesc prevederile 

anuale;
c) soldurile de mijloace băneşti constituite în urma executării bugetului pentru 

anul precedent;
d) donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace băneşti intrate legal în posesia insti-

tuţiei publice,  în sume ce depăşesc prognoza anuală. 

F. Repartizarea pe luni a veniturilor şi a cheltuielilor  
bugetelor UAT
Conform Legii privind finanţele publice locale (art. 25) în 5 zile după aprobarea 

bugetului local, contabilitatea centralizată a primăriei solicită de la toate instituţiile 
publice finanţate de la bugetul local repartizarea pe luni a cheltuielilor în buget 
pentru instituţia respectivă şi a veniturilor provenite din executarea lucrărilor, pre-
starea serviciilor sau din desfăşurarea contra plată a altror activităţi şi generalizarea 
propunerilor primite.

În termen de pînă la data de 20 decembrie, primarul aprobă repartizarea pe luni 
a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului local conform clasificaţiei bugetare. 

În termen de pînă la data de 25 decembrie, primarul remite Direcţiei generale 
de finanţe repartizarea pe luni a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului local conform 
clasificaţiei bugetare.

Direcţia generală de finanţe, în baza repartizării pe luni a veniturilor şi a cheltu-
ielilor bugetelor locale şi a bugetelor UAT de nivelul al doilea, pregăteşte totalizările 
repartizărilor pe luni ale veniturilor şi cheltuielilor bugetelor raionelor, bugetului 
UTA Găgăuzia, bugetelor municipiilor Chişinău şi Bălţi şi, pînă la 1 ianuarie, le prezin-
tă Ministerului Finanţelor.
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G. Menţinerea echilibrului bugetar 
Conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale (art. 12, alin. (1, 3)), 

bugetele anuale ale unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi aprobate şi executa-
te cu deficit bugetar. Autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-
teritoriale sînt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru menţinerea echi-
librului bugetar.  

Deficitul bugetar pentru UAT de nivelul întîi
În cazul depăşirii temporare a cheltuielilor bugetare faţă de veniturile bugetare, 

se formează deficitul bugetar care poate fi acoperit prin:
a) contractarea împrumuturilor pe termen scurt, prevăzute pentru cheltuieli cu-

rente (eventualele decalaje de casă), cu scadenţă în acelaşi an bugetar de la bugetul 
UAT de nivelul al doilea, instituţii financiare şi alţi creditori din ţară şi de peste hotare 
(art. 13, alin.(2)). Valoarea împrumutului nu poate depăşi 5 % din totalul veniturilor 
aprobate (rectificate) ale bugetului UAT  (art. 13 alin. (3)).

b) finanţarea cheltuielilor din încasările de la operaţiunile cu capital (proprieta-
te municipală);

c) formarea soldurilor de mijloace băneşti în urma executării bugetului în anul 
precedent.  

Excedentul bugetar pentru UAT de nivelul întîi
În cazul cînd veniturile bugetului local aprobat depăşesc cheltuielile bugetare, 

se formează excedentul bugetar care, de regulă, se constituie din:
a) venituri încasate suplimentar la cele prevăzute în bugetul local aprobat;
b) economii de cheltuieli, cu excepţia mijloacelor ce urmează a fi virate în fon-

dul de susţinere financiară a teritoriilor;
Excedentul bugetar curent rămîne la dispoziţia autorităţilor publice locale. 

Etapa 4: Elaborarea rapoartelor şi controlul privind execuţia  
bugetelor locale 
Conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale (art. 29), subdivizi-

unea financiară a primăriilor întocmeşte rapoarte trimestriale şi anuale privind exe-
cuţia bugetelor locale. 

Rapoartele trimestriale se examinează şi se aprobă de către autoritatea 
executivă respectivă. 

Rapoartele privind mersul execuţiei bugetului local pe semestrul întîi şi pe 9 
luni ale anului curent se audiază la şedinţa consiliului local. 
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Raportul anual privind execuţia bugetului local pe anul de gestiune se aprobă 
de către consiliul local cel tîrziu la data de 15 februarie a anului următor anului de 
gestiune. 

Toate rapoartele includ date asupra efectuării cheltuielilor instituţiilor publice 
finanţate de la bugetele UAT. 

Conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale (art. 36), Ministerul 
Finanţelor şi/sau Direcţia Generală Finanţe, instituţiile Trezoreriei pot efectua con-
troale tematice privind corectitudinea elaborării şi execuţiei bugetelor UAT. 

Reviziile asupra execuţiei bugetelor UAT se efectuează de către Departamentul 
Control Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor, periodic, o dată la doi ani. 

Rezultatele reviziilor execuţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale sînt 
examinate de către consiliile locale, cu adoptarea deciziilor corespunzătoare şi pu-
blicarea lor în mod obligatoriu. 

3.2.2 Executorii (ordonatorii) de buget
Cadrul legal care reglementează finanţele publice locale stipulează, de aseme-

nea, cine este responsabil de gestiunea finanţelor publice locale şi care este rolul 
aleşilor locali în procesul elaborării, aprobării, execuţiei, controlului şi raportării exe-
cuţiei bugetelor locale (Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 30).

Figura 5. Ordonatorii (executorii) de buget
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În art. 31 şi 32 ale Legii privind finanţele publice locale sînt reglementate drep-
turile şi responsabilităţile executorilor (ordonatorilor) de buget (vezi Tabelul 3). 

Tabelul 3. drepturile şi responsabilităţile ordonatorilor de credite 

Responsabili Drepturi şi responsabilităţi
Executorii 
(ordonatorii) 
principali de 
buget

elaborarea proiectului de buget cu toate anexele
încasarea veniturilor conform prevederilor legale 
administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de efici-
enţă şi destinaţie aprobate în buget
integritatea şi gestiunea eficientă a bunurilor aflate în administrare 
organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii
prezentarea la termen a bilanţurilor, dărilor de seamă contabile şi a conturilor de 
execuţie a bugetului
corectitudinea şi veridicitatea datelor, indicilor şi altor informaţii, în a căror bază a fost 
elaborat bugetul respectiv
asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii
utilizarea conform destinaţiei a alocaţiilor bugetare aprobate
respectarea termenelor de plată a salariilor către angajaţii instituţiilor publice finanţate 
de la buget
respectarea termenelor de plată pentru lucrări, servicii şi bunuri materiale contractate 
în limitele aprobate în bugetul respectiv
efectuarea de către instituţiile publice a unor cheltuieli neprevăzute în deviz (este în 
drept să nu acopere cheltuielile neasigurate cu suport financiar)

Executorii 
(ordonatorii) 
secundari de 
buget

elaborarea proiectului de buget pentru instituţia pe care o conduce
administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de efici-
enţă şi destinaţie aprobate în buget
integritatea şi gestiunea eficientă a bunurilor aflate în administrare 
organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii
prezentarea la termen a bilanţurilor, dărilor de seamă contabile şi a conturilor de 
execuţie a bugetului
respectarea limitelor alocaţiilor bugetare aprobate în devizele de cheltuieli

Executorii 
(ordonatorii) 
terţiari de 
buget

integritatea şi gestiunea eficientă a bunurilor aflate în administrare
administrarea eficientă a resurselor financiare în limitele prevederilor legale şi alocaţiilor 
bugetare aprobate în devizele de cheltuieli

Repartizarea şi efectuarea cheltuielilor se aprobă de executorul (ordonatorul) 
principal sau secundar de buget şi se realizează numai cu viza prealabilă de control 
financiar intern, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în alocaţiile 
bugetare aprobate şi destinaţia acestora (art. 32 alin. 2).
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3.2.3. Contractarea împrumuturilor pentru cheltuieli de capital
Conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale (art. 13 şi 14), în baza 

deciziilor consiliilor locale, autoritatea executivă are dreptul să contracteze împru-
muturi pe termen scurt şi pe termen lung, pentru cheltuieli de capital de la institu-
ţiile financiare şi de la alţi creditori din ţară şi de peste hotare. 

Această prevedere legală, introdusă în Legea privind finanţele publice locale nr. 
491-XIV din 09.07.1999, a fost un pas înainte considerabil, făcut în direcţia descen-
tralizării financiare şi creşterii gradului de autonomie financiară a administraţiilor 
publice locale, inclusiv prin posibilitatea finanţării cheltuielilor de capital din surse 
externe.

Împrumuturile pe termen scurt şi pe termen lung pot fi contractate pentru 
cheltuieli de capital şi în conformitate cu prevederile Legii nr.199-XIV din 18 noiem-
brie 1998 cu privire la piaţa valorilor îmobiliare,  şi pot fi obţinute prin: 
•	 contractarea împrumuturilor pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltu-

ieli de capital şi emitere de obligaţiuni municipale.

Legea privind finanţele publice locale conţine următoarele prevederi importan-
te privind acordarea de credite administraţiilor locale pe termen lung:

a) serviciul anual al datoriei (restanţe de împrumuturi cu scadenţa în acelaşi an 
financiar şi alte restanţe ale unităţii administrativ-teritoriale, precum şi împru-
mutul care urmează să fie contractat nu poate depăşi 20 la sută din totalul veni-
turilor anuale ale bugetelor respective. 

b) garantarea împrumuturilor se realizează prin veniturile bugetare aflate la 
dispoziţia unităţii administrativ-teritoriale respective (art. 15, alin. (1)).

c) documentele, care se perfectează la contractarea împrumutului pe termen 
lung, trebuie că  includă clauzele prin care consiliul local al unităţii adminis-
trativ-teritoriale se obligă să ramburseze împrumutul, să plătească dobînzile 
aferente acestui împrumut şi să onoreze garanţia acordată numai din veniturile 
bugetului respectiv.

Metodologie

1. Împrumutul pe termen scurt şi pe termen lung reprezintă o obligaţie priori-
tară care trebuie rambursată conform acordurilor încheiate, din veniturile buge-
tare aflate la dispoziţia unităţii administrativ-teritoriale respective.

2. Autorităţile publice locale nu pot contracta împrumuturi pe termen lung, 
dacă totalul datoriilor anuale depăşeşte limita de 20 % din totalul veniturilor 
anuale ale bugetelor respective.
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3. În baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative, autorităţile exe-
cutive ale UAT de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi au dreptul să acorde auto-
rităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi din subordine, precum şi între-
prinderilor municipale, garanţii pentru împrumuturi, pentru cheltuieli de capital de 
la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.

• Consiliile locale au dreptul să contracteze împrumuturi pe termen lung pentru 
finanţarea investiţiilor.

• Pentru fundamentarea unui proiect de împrumut este nevoie de o analiză a 
veniturilor şi cheltuielilor bugetului local pe o perioadă de mai mulţi ani.

• Garantarea împrumuturilor se face în baza veniturilor bugetelor locale. 
Astfel autorităţile publice locale urmează să-şi estimeze capacitatea de plată a 
angajamentelor asumate, prin estimarea executării anuale a veniturilor bugetului 
UAT, respectiv pe perioada pentru care se solicită împrumutul.

Idei principale

1. Actualmente statul garantează autonomia financiară a autorităilor publi-
ce locale datorită faptului că:

•	 bugetele unităţilor administrativ-teritoriale constituie elemente indepen-
dente, care se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţii de autonomie 
financiară;

•	 veniturile încasate în buget suplimentar la cele aprobate şi economiile de 
cheltuieli rămîn la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice respective;

•	 orice delegare de funcţii suplimentare din partea statului trebuie să fie în-
soţită de alocarea de resurse financiare necesare;

•	 suma veniturilor aprobate (prognozate) şi neîncasate la buget şi cheltuieli-
le efectuate suplimentar nu se recuperează de la bugetul de alt nivel;

•	 autorităţile locale, prin structurile sale reprezentative, trebuie să fie consul-
tate asupra procedurilor de redistribuire a resurselor alocate şi modificări-
lor în legislaţia privind finanţele publice locale.

2. Aplicarea în practica a cadrului legal în domeniul administraţiei publice 
locale pune în evidenţă nevoia clară de a dezvolta capacităţile profesionale ale 
aleşilor locali şi a funcţionarilor publici, pentru a face faţă competenţelor şi res-
ponsabilităţilor pentru o gestiune mai eficientă a bugetelor locale.
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3. Un obiectiv important al autonomiei financiare locale este tendinţa de des-
centralizare a resurselor publice şi dreptul efectiv de a gestiona în mod au-
tonom bugetele locale, ceea ce va conduce la determinarea şi alocarea mai 
eficientă a resurselor financiare, armonizarea intereselor publice cu celor 
private şi stimularea dezvoltării economice locale durabile.

4. Dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale, modernizarea infrastruc-
turii social-economice şi diversificarea serviciilor publice de interes local 
necesită aplicarea noilor abordări în atragerea investiţiilor, inclusiv celor ne-
rambursabile în formă de granturi şi donaţii, contractarea împrumuturilor şi 
identificarea altor surse pentru investiţii locale.

5. Strategia managementului finanţelor publice locale trebuie să conţină o politi-
că clară de corelare a cheltuielilor prognozate cu nivelul încasărilor realizate.

6. Situaţia financiară a localităţii pe care o reprezentaţi ca aleşi locali depinde 
de numeroşi factori, dar o atenţie sporită trebuie acordată urmăririi colectă-
rii veniturilor şi gestionării cheltuielilor.
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Anexa 1

CheLTuIeLILe MedII  
pentru un locuitor, pentru aplicare la stabilirea raporturilor între bugetul de stat şi 

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi bugetul municipal 
Bălţi pentru proiectul bugetului pe anul 2012 şi estimările pe anii 2013-20148

Grup (tip) indicatorul 2012 2013 2014

1. Aparatul administrativ un angajat 63 205,49 76 343,81 81 396,78

2. Apărarea naţională 

    a) cheltuieli pentru recrutare un recrut 415,90 415,90 415,90

    b) cheltuieli pentru intreţinerea centrelor militare un colaborator 10 747,80 12 195,90 13 404,70

3. Poliţia municipală un colaborator 64 066,70 67 227,00 79 336,70

4. Învăţămîntul:

    a) instituţiile preşcolare * un copil 9 051,50 9 546,60 10 031,60

    b) şcoli, gimnazii şi licee un elev 6 159,40

    c) instituţii extraşcolare ** un elev 605,10 648,50 690,50

    d) contabilităţi centralizate un angajat 44 961,60 46 422,30 48 465,10

    e) şcoli-internat de cultură generală un elev 37 551,30 38 802,60 40 047,70

    f ) şcoli-internat cu regim special un elev 37 130,50 39 232,00 41 277,70

    g) şcoli auxiliare un elev 29 052,90 30 922,90 32 720,80

    h) licee sportive un elev 21 725,0 22 878,30 24 012,90

5. Cultura un locuitor 91,78 98,41 108,84

    a) teatre municipale şi raionale  un angajat 22 430,91 22 430,91 22 430,91

6. Sportul şi acţiunile pentru tineret  

    a) măsuri sportive un locuitor 1,39 1,55 1,71

    b) activităţi pentru tineret un locuitor 0,68 0,76 0,83

    c) centre pentru tineret un beneficiar 66 772,54 69 222,46 72 949,77

7. Asistenţa şi susţinerea socială 

    a) servicii de deservire socială la domiciliu un colaborator 29 268,40 32 814,84 38 873,32

    b) serviciul de protezare şi ortopedie un colaborator 26 903,42 30 203,71 35 815,18

    c) serviciul de asistenţă parentală profesionistă un copil 24 058,58 24 515,15 25 198,31

8 Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr. 73 din 15.06.2011 cu privire la aprobarea 
cheltuielilor medii pentru proiectul bugetului pe anul 2012 şi a estimărilor pe anii 2013-2014                                                                         
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Grup (tip) indicatorul 2012 2013 2014

    d) azilurile pentru batrîni şi invalizi un tutelat 28 743,39 31 287,92 35 153,13

    e) instituţii de asistenţă socială pentru persoa-
ne fără adăpost

un tutelat 29 423,06 31 920,05 35 482,48

    f ) centrele de asistenţă socială de zi pentru 
copii

un tutelat 15 667,97 16 604,57 17 812,74

    g) centrele de asistenţă socială de plasament 
pentru copii

un tutelat 27 176,80 28 560,68 30 404,91

   h) centrele psihosociale de reabilitare a victi-
melor violenţei în familie

un tutelat 29 935,18 30 955,23 32 443,74

    i) centrele psihosociale de reabilitare a victime-
lor traficului de fiinţe umane

un tutelat 25 620,18 26 807,00 28 300,44

    j) indemnizaţii pentru copii înfiaţi şi rămaşi fară 
îngrigirea părintească

un copil 7 200,00 7 200,00 7 200,00

    k) pentru case de copii de tip familial un copil 18 307,09 18 711,85 18 997,44

    l) compensaţiile pentru călătoria în transport *** un beneficiar 18,00 18,00 18,00

    m) serviciul de asistenţă socială comunitară un colaborator 32 609,73 36 283,46 42 523,30

    n) centre de reabilitare pentru invalizi şi pen-
sionari

un tutelat 27 611,53 29 236,87 31 733,71

    o) compensaţiile la transport persoanelor cu 
dezabilităţi ale aparatului locomotor

un beneficiar 500,00 600,00 700,00

8. Staţiile de salvare pe apă  un angajat 33 000,00 47 600,00 70 800,00

9. Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

    a) personalul de serviciu  un angajat 19 718,70 22 628,17 27 613,46
    b) gărzile populare un locuitor 0,20 0,20 0,20
    c) fondul de rezervă  1% 1% 1%

Notă: Pentru bugetul municipal Chişinău, în temeiul art.10 alin. (2) lit.b) din Legea nr.397-XV 
din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, s-au aplicat coeficienţi de corectare, precum 
urmează:

2012  2013  2014

 * instituţii preşcolare 1,109 1,103 1,098

** instituţii extraşcolare 1,264 1,246 1,231

*** Pentru bugetul municipal Bălţi - 45 lei/ lunar şi municipal Chişinău - 60 lei/ lunar
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Anexa  2

eTAPeLe ŞI CALeNdARuL eLABORăRII ŞI APROBăRII  BugeTeLOR LOCALe

Calendarul realizării măsurilor şi acţiunilor de bază pentru elaborarea proiectelor 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale9

Nr. 
d/o

Denumirea măsurilor  
şi acţiunilor

Autori -
tatea 

respon-
sabilă

Temei legal Termenul 
executării Observaţii

1 2 3 4 5 6
1. Elaborarea, în baza Concepţiei 

politicii bugetar-fiscale, a indi-
caţiilor metodice pentru auto-
rităţile publice locale, privind 
principiile de bază ale politicii 
statului în domeniul veniturilor 
şi cheltuielilor bugetare, pro-
gnozele normativelor de defal-
cări de la veniturile generale de 
stat, normativele de cheltuieli 
pe cap de locuitor şi unele 
momente specifice de calculare 
a transferurilor

Ministerul 
Finan-
ţelor,
Direcţia 
Generală 
Sinteză 
Bugetară

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art. 19, alin.
(2), lit.a)

Mai Se expediază 
consiliilor raionale, 
consiliului munici-
pal Bălţi, consiliului 
municipal Chişinău 
şi Comitetului 
Executiv al UTA 
Găgăuzia 

2. Formularea şi aprobarea măsu-
rilor şi acţiunilor de bază pentru 
elaborarea proiectelor bugete-
lor unităţilor administrativ-teri-
toriale de toate nivelurile

Direcţia 
Generală 
Finanţe 
din 
teritoriu

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art. 19, alin.
(2), lit.b)

În termenii sta-
biliţi prin decizia 
preşedintelui 
raionului, pri-
marului mun. 
Bălţi, primarului 
mun. Chişinău, 
Başcanului UTA 
Găgăuzia 

În termen de 
10 zile după 
primirea indica-
ţiilor metodice 
de la Ministerul 
Finanţelor 

Se aprobă prin 
dispoziţia preşedin-
telui raionului, pri-
marului mun. Bălţi, 
primarului mun. 
Chişinău, Başcanului 
UTA Găgăuzia

9 Tabel ajustat după tabelul cu acelaşi titlu din „Manualul de instruire pentru reprezentanţii APL. 
Finanţe Publice Locale 2001” de  Zinaida Greceanîi, Valentina Văzdăuţan, Svetlana Arionescu şi 
Tudor Deliu, p. 29-36.  
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Nr. 
d/o

Denumirea măsurilor  
şi acţiunilor

Autori -
tatea 

respon-
sabilă

Temei legal Termenul 
executării Observaţii

1 2 3 4 5 6
3. Elaborarea şi comunicarea au-

torităţilor publice săteşti (comu-
nale), orăşeneşti şi municipale 
despre principiile de bază ale 
politicii bugetar-fiscale pe anul 
viitor, prognozele normativelor 
de defalcări de la veniturile 
generale de stat în bugetele 
satelor (comunelor), oraşelor, 
municipiilor, unele momente 
specifice de calculare a transfe-
rurilor ce se prognozează a fi 
alocate acestor bugete de la bu-
getele raionale, municipal Bălţi,  
municipal Chişinău şi central al 
unităţii teritoriale autonome

Direcţia 
Generală 
Finanţe 
din 
teritoriu

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art. 19, alin.(2), 
lit.b)

În termenii stabiliţi 
prin decizia preşe-
dintelui raionului, 
primarului mun. 
Bălţi, primarului 
mun. Chişinău, 
Başcanului UTA 
Găgăuzia 

În termen de 
10 zile după 
primirea indica-
ţiilor metodice 
de la Ministerul 
Finanţelor

Se expediază primă-
riilor satelor (co-
munelor), oraşelor, 
municipiilor

4. Elaborarea, în domeniul chel-
tuielilor bugetare, în contextul 
politicii statului, a indicaţiilor 
metodice privind modalitatea şi 
normativele maxime de chel-
tuieli pentru instituţiile publice 
finanţate de la bugetele raio-
nale, municipal Bălţi, municipal 
Chişinău şi central al unităţii 
teritoriale autonome

Direcţia 
Generală 
Finanţe 
din 
teritoriu

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art. 19, alin.(2)

În termenii stabiliţi 
prin decizia preşe-
dintelui raionului, 
primarului mun. 
Bălţi, primarului 
mun. Chişinău, 
Başcanului UTA 
Găgăuzia 

În termen de 10 
zile după primirea 
indicaţiilor metodi-
ce de la Ministerul 
Finanţelor 

Se expediază execu-
torilor (ordonatori-
lor) de buget, finan-
ţaţi de la bugetele 
raionale, municipal 
Bălţi, municipal 
Chişinău şi central 
al unităţii teritoriale 
autonome

5. Organizarea şi petrecerea semi-
narelor cu autorităţile publice 
din sate (comune), oraşe, mu-
nicipii şi executorii (ordonatori) 
de buget finanţaţi de la buge-
tele raionale, municipal Bălţi, 
municipal Chişinău şi central al 
unităţii teritoriale autonome, 
vizînd problemele elaborării 
proiectelor bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale pe anul 
viitor

Direcţia 
Generală 
Finanţe 
din 
teritoriu

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art. 19, alin.(2)

În termenii stabiliţi 
prin decizia preşe-
dintelui raionului, 
primarului mun. 
Bălţi, primarului 
mun. Chişinău, 
Başcanului UTA 
Găgăuzia 

În termen de 10 
zile după primirea 
indicaţiilor metodi-
ce de la Ministerul 
Finanţelor 

Se invită primarii, 
contabilii, econo-
miştii din aparatele 
primăriilor, condu-
cătorii, contabilii şi 
economiştii institu-
ţiilor finanţate de 
bugetele raionale, 
municipale şi cen-
tral al UTA Găgăuzia
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Nr. 
d/o

Denumirea măsurilor  
şi acţiunilor

Autori -
tatea 

respon-
sabilă

Temei legal Termenul 
executării Observaţii

1 2 3 4 5 6
6. Elaborarea planului de măsuri 

organizatorice privind elabora-
rea proiectului bugetului local

Aparatul 
primăriei 
(conta-
bilitatea 
centrali-
zată)

Dispoziţia 
primarului

În termenii 
stabiliţi prin 
dispoziţie

Se aprobă prin dis-
poziţia primarului

7. Prezentarea pronosticului acti-
vităţii economice pe anul viitor 
a tuturor unităţilor economice 
amplasate pe teritoriul primă-
riei şi a prognozei veniturilor 
ce urmează a fi virate la buget 
de către aceste unităţi în baza 
politicii fiscale

Agenţii 
econo-
mici am-
plasaţi pe 
teritoriul 
primăriei

Dispoziţia 
primarului

În termenii 
stabiliţi conform 
planului de 
măsuri organiza-
torice

Se prezintă în conta-
bilitatea centralizată 
a primăriei

8. Prezentarea prognozei cheltu-
ielilor solicitate de la buget de 
către instituţiile publice finanţa-
te de la bugetele locale

Executorii 
(ordona-
torii) de 
bugete 
finanţaţi 
de la 
bugetul 
local

Dispoziţia 
primarului

În termenii 
stabiliţi conform 
planului de 
măsuri organiza-
torice

Se prezintă în conta-
bilitatea centralizată 
a primăriei

9. Elaborarea, în baza principiilor 
politicii fiscale a statutului, 
precum şi a pronosticurilor 
primite de la agenţii economici, 
a prognozei tuturor tipurilor de 
impozite, taxe şi altor venituri 
ce urmează a fi colectate la bu-
get în anul următor pe teritoriul 
primăriei

Aparatul 
primăriei 
(conta-
bilitatea 
centrali-
zată)

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art. 19, alin.
(2), lit.c)

În termen de 
20 zile după 
primirea indica-
ţiilor metodice 
de la Direcţia 
Generală 
Finanţe

Se prezintă pentru 
analiză şi corelare 
Direcţiei Generale 
Finanţe din teritoriu

10. Elaborarea, în baza normati-
velor de cheltuieli pe cap de 
locuitor, precum şi a solicitărilor 
prezentate de către ordonatorii 
de credite, a volumului de 
cheltuieli minime ce urmează 
a fi suportate de către bugetul 
local

Aparatul 
primăriei 
(conta-
bilitatea 
centrali-
zată)

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art. 19, alin.
(2), lit.c)

În termen de 
20 zile după 
primirea indica-
ţiilor metodice 
de la Direcţia 
Generală 
Finanţe

Se prezintă pentru 
analiză şi corelare 
Direcţiei Generale 
Finanţe din teritoriu
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Nr. 
d/o

Denumirea măsurilor  
şi acţiunilor

Autori -
tatea 

respon-
sabilă

Temei legal Termenul 
executării Observaţii

1 2 3 4 5 6
11. Elaborarea în baza pronosti-

curilor efectuate a proiectului 
bugetului local

Aparatul 
primăriei 
(conta-
bilitatea 
centrali-
zată)

Legea 
397-XVdin 
16.10.2003, 
art. 19, alin.
(2),lit.c)

În termen de 20 
zile după primi-
rea indicaţiilor 
metodice de la 
Direcţia Generală 
Finanţe

Se prezintă pentru 
analiză şi corelare 
Direcţiei Generale 
Finanţe din teritoriu

12. Examinarea, după consultări cu 
Direcţia Generală Finanţe din 
teritoriu, a proiectului bugetului 
local şi prezentarea lui spre 
aprobare consiliului local

Primarul 
satului 
(comunei), 
oraşului, 
munici-
piului

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.20, alin.(l)

Pînă la 15 no-
iembrie

Se aprobă prin dis-
poziţia primarului

13. Examinarea proiectului buge-
tului local.

Proiectul bugetului local pre-
zentat spre aprobare consiliului 
local include: 
a) proiectul deciziei consiliului lo-
cal privind aprobarea bugetului; 
b) anexele la proiectul deciziei, 
în care se vor reflecta: 
- veniturile şi cheltuielile pre-
văzute pentru anul bugetar 
următor; 
- cotele impozitelor şi taxelor lo-
cale ce vor fi încasate în buget; 
- mijloacele speciale preconiza-
te spre încasare de către fiecare 
instituţie publică; 
- fondurile speciale; 
- efectivul limită al statelor de 
personal din instituţiile publice 
finanţate de la buget; 
c) cuantumul fondului de 
rezervă (fondul de rezervă 
este utilizat în conformitate 
cu regulamentul de utilizare a 
mijloacelor fondului); 
d) alte date adiţionale elaborării 
proiectului bugetului; 
e) nota explicativă la proiectul 
bugetului. 

Consiliul 
local

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.20, alin.(3)

În termenele 
stabilite de către 
consiliul local 

Se examinează în 2 
lecturi, la un interval 
de cel mult 5 zile
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Nr. 
d/o

Denumirea măsurilor  
şi acţiunilor

Autori -
tatea 

respon-
sabilă

Temei legal Termenul 
executării Observaţii

1 2 3 4 5 6
14. Aprobarea bugetului local Consiliul 

local
Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.20, alin.(3)

Pînă la 15 de-
cembrie

Se aprobă cu votul 
majorităţii din nu-
mărul consilierilor 
prezenţi

15. Consolidarea proiectelor buge-
tului municipal Bălţi, bugetului 
municipal Chişinău, bugetului 
central al unităţii teritoriale 
autonome si a bugetelor raiona-
le, elaborarea prognozei tuturor 
tipurilor de impozite si taxe ce 
urmează a fi încasate în anul 
următor si a cheltuielilor pro-
gnozate pe teritoriul respectiv

Direcţia 
generală 
finanţe 
din 
teritoriu

Dispoziţia 
preşedintelui 
raionului, 
primarului 
mun. Bălţi, 
primarului 
mun.Chişinău,  
Başcanului 
UTA Găgăuzia 

În termenii 
stabiliţi prin 
dispoziţia  re-
spectivă

Se prezintă preşe-
dintelui raionului, 
primarului mun. 
Bălţi, primarului 
mun. Chişinău, 
Başcanului UTA 
Găgăuzia 
(Direcţia generală 
finanţe din teritoriu)

16. Consolidarea proiectelor buge-
tului municipal Bălţi, bugetului 
municipal Chişinău, bugetului 
central al unităţii teritoriale 
autonome si a bugetelor raiona-
le, elaborarea prognozei tuturor 
tipurilor de impozite si taxe ce 
urmează a fi încasate în anul 
următor si a cheltuielilor pro-
gnozate pe teritoriul respectiv

Direcţia 
generală 
finanţe 
din 
teritoriu

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.19 alin.(2), 
lit.d) şi alin.(3)

În termenii 
stabiliţi de 
Ministerul 
Finanţelor

Se prezintă 
Ministerului 
Finanţelor pentru 
analiza şi controlul 
respectării legalităţii

17. Operarea modificărilor înteme-
iate în proiectele bugetelor uni-
tăţilor administrativ-teritoriale

Ministerul 
Finanţelor

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.19 alin.(3)

În termen de 10 
zile după depu-
nerea proiecte-
lor bugetelor

Se aduc la cunoştin-
ţa autorităţilor ad-
ministraţiei publice 
respective

18. Examinarea proiectelor buge-
telor raionale, municipal Bălţi, 
municipal Chişinău şi central al 
unităţii administrativ-teritoriale

Preşedintele 
raionului, 
primarul 
mun. Bălţi, 
Primarul 
General 
al mun. 
Chişinău, 
Başcanul 
UTA 
Găgăuzia

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.21, alin.(l)

Pînă la 1 noiem-
brie

Se aprobă de către 
autorităţi executive 
respective şi se pre-
zintă, printr-o dispo-
ziţie, spre examinare 
consiliilor raionale, 
municipal Bălţi, 
municipal Chişinău 
şi Adunării Populare 
a unităţii teritoriale 
autonome
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Nr. 
d/o

Denumirea măsurilor  
şi acţiunilor

Autori -
tatea 

respon-
sabilă

Temei legal Termenul 
executării Observaţii

1 2 3 4 5 6
19. Examinarea proiectelor buge-

telor raionale, municipal Bălţi, 
Chişinău şi central al unităţii 
teritoriale autonome.

Proiectele bugetelor raionale, 
bugetului municipal Bălţi, 
Chişinău şi central al UTA 
Găgăuzia, includ: 
a) proiectul deciziei autorităţii 
reprezentative şi deliberative 
privind aprobarea bugetului; 
b) anexele la proiectul deciziei, 
în care se vor reflecta: 
- veniturile şi cheltuielile buge-
tului respectiv prevăzute pentru 
anul bugetar următor; 
- normativele defalcărilor de la 
veniturile generale de stat la 
bugetele locale; 
- mijloacele speciale preconiza-
te spre încasare de către fiecare 
instituţie publică; 
- fondurile speciale; 
- transferurile de la bugetul 
respectiv la bugetele locale; 
- efectivul limită al statelor 
de personal din instituţiile 
publice finanţate de la bugetul 
respectiv; 
c) alte date adiţionale elaborării 
proiectului bugetului; 
d) nota explicativă la proiectul 
bugetului. 

Comisiile 
de speci-
alitate ale 
consiliilor 
respec-
tive

Deciziile 
consiliilor 
respective

În termenii 
stabiliţi de către 
consiliile respec-
tive

Se prezintă de către 
Direcţia generală 
finanţe din teritoriu

20. Examinarea proiectelor buge-
telor raionale, municipal Bălţi, 
municipal Chişinău şi central al 
unităţii teritoriale autonome, 
în primă lectură sub aspectul 
examinării şi aprobării volumu-
lui total al veniturilor şi cheltuie-
lilor bugetului respectiv.  

Consiliul 
raional, 
municipal 
Bălţi, 
municipal 
Chişinău, 
Adunarea 
Populară 
a UTA 
Găgăuzia

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.21, alin.(3) 
şi (4)

În termenii 
stabiliţi de către 
consiliile respec-
tive

Se audiază şi se exa-
minează raportul pre-
şedintelui raionului, 
guvernatorului UTA 
Găgăuzia, primarului 
municipiului Bălţi şi 
Primarului General al 
municipiului Chişinău 
asupra proiectului 
bugetului / Comisia 
pentru buget şi 
finanţe a consiliilor 
respective / Direcţia 
generală finanţe din 
teritoriu
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Nr. 
d/o

Denumirea măsurilor  
şi acţiunilor

Autori -
tatea 

respon-
sabilă

Temei legal Termenul 
executării Observaţii

1 2 3 4 5 6
21. Examinarea proiectelor buge-

telor raionale, municipal Bălţi, 
municipal Chişinău şi central al 
unităţii teritoriale autonome, în 
a doua lectură, sub următoarele 
aspecte: 
a) structura veniturilor; 
b) cheltuielile, structura şi 
destinaţia lor; 
c) balanţa bugetului şi sursele 
de finanţare; 
d) normativele defalcărilor de 
la veniturile generale de stat la 
bugetele locale; 
e) transferurile de la bugetul 
respectiv la bugetele locale; 
f ) cuantumul fondului de 
rezervă (fondul de rezervă 
este utilizat în conformitate 
cu regulamentul de utilizare a 
mijloacelor fondului aprobat în 
condiţiile art.18 din prezenta 
lege); 
g) fondurile speciale; 
h) cheltuielile care vor fi finanţa-
te în mod prioritar; 
i) efectivul limită al statelor 
de personal din instituţiile 
publice finanţate de la bugetul 
respectiv; 
j) alte date adiţionale elaborării 
proiectului bugetului; 
k) nota explicativă la proiectul 
bugetului. 

Consiliul 
raional, 
municipal 
Bălţi şi 
Chişinău, 
Adunarea 
Populară 
a UTA 
Găgăuzia 

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.21, alin.(5)

În termenii 
stabiliţi de către 
consiliile respec-
tive

Se examinează la  
şedinţele consiliilor 
respective, ale 
Adunării Populare

22. Aprobarea bugetelor raionale, 
a bugetului municipal  Bălţi, 
municipal Chişinău, central al 
unităţii administrativ-teritoriale

Consiliului 
raional, 
municipal, 
Adunarea 
Populară

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.21, alin.(6)

Pînă la 10 de-
cembrie

Consiliului raional, 
consiliul municipal, 
Adunarea Populară
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Nr. 
d/o

Denumirea măsurilor  
şi acţiunilor

Autori -
tatea 

respon-
sabilă

Temei legal Termenul 
executării Observaţii

1 2 3 4 5 6
23. Corelarea bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale cu 
Legea bugetară anuală, în 
cazul cînd această lege nu a 
fost aprobată pînă la aprobarea 
bugetului unităţii administrativ-
teritoriale

Direcţiile 
generale 
finanţe 
din 
teritorii şi 
aparatul 
primăriilor

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.24

În termen de  
30 zile de la 
publicarea legii 
bugetare anuale

Consiliului raional, 
consiliul municipal, 
Adunarea Populară 
aprobă modificările 
respective

24. Depunerea bugetelor locale 
aprobate

Conta-
bilităţile 
centrali-
zate ale 
primă-
riilor

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.26, alin.(l)

Imediat după 
aprobarea buge-
tului local

Se prezintă Direcţiei 
generale finanţe din 
teritoriu

25. Depunerea bugetelor: bugetul 
raionului, bugetul unităţii terito-
riale autonome cu statut juridic 
special, bugetul municipiului 
Bălţi şi bugetul municipiului 
Chişinău 

Direcţiile 
generale 
finanţe 
din 
teritoriu

Legea 
397-XV din 
16.10.2003, 
art.26, alin.(2)

În termenii 
stabiliţi de 
către Ministerul 
Finanţelor

Se prezintă 
Ministerului 
Finanţelor pentru 
includerea în buge-
tul consolidat al ţării
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3.3. Bugetarea pe bază de performanţă şi bugetele de investiţii

3.3.1. Bugetarea pe bază de performanţă
Pe parcursul secolului al XX-lea în multe ţări dezvoltate s-a încercat elaborarea 

a diverse tipuri de bugete, în scopul eficientizării utilizării banului public. Astfel, în 
SUA  au fost elaborate cinci tipuri de bugete10:

1. Buget pe capitole / articole;
2. Buget pe programe;
3. Buget pe bază de performanţă;
4. Buget pe bază zero;
5. Buget pe bază de ţintă / scop.

Alegerea unui model de buget al administraţiei publice locale depinde, în 
mare măsură, de cerinţele legislaţiei şi de competenţele organelor publice locale. În 
Republica Moldova, la nivel local, se utilizează bugetul pe capitole/articole, iar la ni-
vel de stat se utilizează bugetul pe bază de programe cu măsurarea performanţelor 
(Cadrul Bugetar pe Termen Mediu). La nivel local, este oportun de implementat bu-
getul de performanţă, însă tranziţia de la bugetul pe articole la bugetele pe progra-
me şi de performanţă va reprezenta o provocare pentru  dezvoltarea administraţiei 
publice locale în Republica Moldova. 

Mai jos, oferim o explicaţie detaliată privind primele trei tipuri de bugete, deoa-
rece ele au o implementare mai largă.

Bugetul pe capitole / articole
Actualmente, în Republica Moldova, la nivel local se elaborează bugetul pe ca-

pitole/articole. Elaborarea bugetelor pe capitole/articole de către unităţile adminis-
trativ-teritoriale se face conform Clasificaţiei Bugetare11,2care ordonează veniturile 
după sursele de formare şi repartizarea cheltuielilor, îndeosebi, după conţinutul lor 
economic, pe articole şi aliniate.

La partea de venituri, acest tip de buget pune accentul pe mijloacele estimate, 
care se planifică să fie mobilizate pe parcursul anului bugetar. La partea de cheltuieli, 
acest buget pune accentul pe achiziţiile de mărfuri şi servicii, adică pe efectuarea 
cheltuielilor publice în conformitate cu delimitările competenţelor pe niveluri de 
bugete (art. 8, Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale). E de 
menţionat că la planificarea cheltuielilor bugetare pentru bugetele unităţilor admi-

10 “Buget curent. Manualul 5”. Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru 
Administraţia Publică Locală. 

 http://www.fpdl.ro/publications.php?do=training_manuals&id=10.
2 adoptată prin Hotărîrea de Parlament nr. 969 –XIII din 24 iulie 199611
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nistrativ-teritoriale se iau în calcul normativele unice de cheltuieli pe cap de locuitor, 
copil/elev sau angajat din unitatea administrativ-teritorială dată, pentru care se ela-
borează bugetul local (pentru detalii, vezi subcapitolul 3.1.3).

Conform estimărilor normativelor, se determină relaţiile bugetului de stat cu 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în scopul adoptării unui buget echilibrat 
în conformitate cu prevederea articolului 12 „Balanţa bugetară” al Legii nr. 397 din 
16.10.2003 privind finanţele publice locale, care stipulează că bugetele anuale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi aprobate şi executate cu deficit bugetar, cu 
excepţia cazurilor în care pentru finanţarea cheltuilor sînt utilizate încasările mijloacelor 
rezultate din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică ale UAT, şi soldurile de 
mijloace băneşti, constituite în urma executării bugetului pe anul precedent, precum şi 
sumele rezultate din angajarea împrumuturilor pentru cheltuieli de capital.

În condiţiile actuale, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale elaborate 
pe capitole/articole nu pot răspunde cerinţelor de eficientizare a utilizării banului 
public. Un astfel de buget nu conţine informaţii privind direcţiile strategice de 
acţiune ale administraţiei publice locale şi nu identifică rezultatele scontate. 

Bugetul pe programe
Bugetul bazat pe programe are avantaje faţă de bugetul elaborat în baza 

capitolelor/articolelor. Acest tip de buget permite administraţiei publice locale 
să finanţeze direcţiile strategice prioritare ale UAT, organizînd aceste priorităţi pe 
programe de finanţare. Conform tipului dat de buget, activităţile planificate sînt 
grupate în programe în funcţie de scopurile acestora. Pentru fiecare program sînt 
evidenţiate rezultatele scontate, costurile şi beneficiile, ceea ce facilitează stabilirea 
priorităţilor de finanţare şi alocarea mai eficientă a resurselor disponibile. 

Programele sînt selectate în baza mai multor criterii: dacă programul conţine activităţi 
de interes prioritar pentru comunitate, dacă costul acestui program va aduce beneficii 
sociale seminificative etc. Rezultatele sînt măsurate în baza indicatorilor. Astfel, un buget 
elaborat pe programe este strîns legat de bugetul  elaborat pe bază de performanţă.

Deşi repartizarea banilor publici pe un program concret va ţine cont de conţinutul 
economic al repartizării banilor, adică utilizarea capitolelor (de exemplu, art. 111 
„Remunerarea muncii”; art. 116 „Contribuţia în BASS”, art. 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor” 
etc.), totuşi costurile totale ale furnizării unui serviciu şi nivelul de performanţă rămîn a fi cele 
mai importante. Acest tip de buget scoate în evidenţă produsul final, şi nu mijloacele cu care a 
fost obţinut, şi este orientat spre atingerea scopului şi obiectivelor trasate în program.

În Republica Moldova, acest tip de buget este implementat la nivelul bugetului 
de stat, conform Ordinului nr. 19 din 16.02.2008  al Ministerului Finanţelor pentru 
aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare şi rapoarte a 
bugetelor pe programe, Monitorul Oficial 45-46/107 din 04.03.2008.
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Bugetul pe bază de performanţă
Un buget de performanţă este un plan financiar care asigură îndeplinirea misiunii 

administraţiei publice locale, a scopurilor şi obiectivelor şi evaluarea periodică a 
performanţelor lui ca parte a procesului bugetar. Acest buget face legătura dintre 
mijloacele necesare pentru punerea în aplicare a planului strategic al administraţiei 
publice locale, activităţile planificate, rezultatele şi impactul anticipat. El asigură un 
mecanism de evaluare a performanţei şi atingerii scopurilor propuse.

Bugetul de performanţă are mai multe avantaje, comparativ cu bugetul 
pe capitole/articole, deoarece urmăreşte şi evaluează îmbunătăţirea activităţii 
administraţiei publice locale şi creşterea eficienţei utilizării banilor publici. Atît 
bugetul pe program, cît şi cel pe bază de performanţă includ indicatori de 
performanţă. Dacă bugetul bazat pe program subliniază scopurile urmărite, 
costurile şi beneficiile pentru comunitate, atunci bugetul în bază de performanţă 
pune accent şi pe creşterea eficienţei manageriale, compară costurile şi calitatea 
serviciilor, măsoară şi evaluează rezultatele atinse şi impactlui lor.

La elaborarea bugetului pe bază de performanţă e necesar de avut informaţii 
ample, inclusiv financiare care să permită analiza situaţiei existente. O bază de 
date veridice şi complete este esenţială pentru planificarea strategică a bugetului 
de performanţă şi compararea executării bugetului curent cu bugetul din anul 
precedent. Această comparaţie va identifica succesele şi problemele care au apărut 
în procesul de execuţie a bugetului de performanţă. Rezultatele obţinute vor 
influenţa deciziile de îmbunătăţire în viitor a procesului bugetar. 

 

Tabelul 4. Informaţia financiară 

Venituri Cheltuieli

Venituri bugetare pe cap de locuitor; 
Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor; 
Ponderea transferurilor din totalul veniturilor; 
Ponderea veniturilor partajate în totalul veniturilor; 
Raportul dintre veniturile efective şi planificate total şi pe 
tipuri de venituri; 
Ponderea diferitor tipuri de venit în veniturile totale; 
Veniturile colectate pe tipuri de impozite; 
Ponderea veniturilor pe tipuri de impozite; 
Serviciul de plată a costurilor de recuperare; 
Colectarea de venituri non-fiscale pe tipuri
etc.

Total cheltuieli pe cap de locuitor; 
Raportul dintre cheltuielile efective şi planifica-
te total şi pe tipuri de cheltuieli; 
Ponderea cheltuielilor curente şi de capital în 
totalul cheltuielilor;
Datorii şi serviciul datoriei; 
 Profiturile sau pierderile întreprinderilor mu-
nicipale;  
Cheltuielile finanţate de către alţi investitori 
etc.
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Baza de date trebuie să cuprindă informaţia din cel puţin 3 ani precedenţi anului 
bugetar de plan. Această informaţie este importantă pentru a face analiza dinamică 
a situaţiei financiare şi de altă natură din comunitate. O privire de ansamblu asupra 
situaţiei în dinamica anilor, dezvăluie punctele forte, puncte slabe, oportunităţile şi 
ameninţările comunităţii (SWOT).

Implementarea bugetului pe bază de performanţă cere APL să ştie clar ce 
intenţionează să facă, prin urmare, aceasta trebuie să-şi clarifice viziunea, misiunea, 
scopurile şi obiectivele (vezi capitolul 2). 

Indicatorii de Performanţă123

La evaluarea programelor sînt utilizate următoarele grupuri de indicatori:

a)  Indicatorii de resurse reflectă resursele (financiare, umane şi materiale) utilizate pentru 
realizarea activităţilor vizînd producerea mărfurilor şi prestarea serviciilor. Aspectul consumu-
rilor trebuie să includă toate costurile. 

Exemplu de indicatori de resurse: unităţi de personal; echipament; materiale etc.

b) Indicatorii de produs caracterizează aspectul produsului şi evaluează cantitatea produ-
selor sau serviciilor, aferente atingerii obiectivelor, ce se realizează în procesul derulării pro-
gramului. Aceşti indicatori oferă informaţie exactă despre ce a realizat programul în întreaga 
perioadă. 

Exemplu de indicatori de produs:  kilometri de drum construit; numărul elevilor care au aban-
donat şcoala; numărul de copaci sădiţi în grădina publică.

c)   Indicatorii de eficienţă caracterizează aspectul eficienţei, exprimă costul unitar al produ-
sului şi rezultatelor, precum şi consumul de timp raportat la o unitate de produs şi rezultat. 

Exemplu de indicatori de eficienţă: costul mediu al întreţinerii şi reparaţiilor pentru un km de 
stradă; cheltuieli pentru un copil abandonat; numărul mediu de zile necesare pentru hrana copii-
lor în instituţiile preşcolare.

d)  Indicatorii de rezultat caracterizează efectul sau calitatea programului. Indicatorii de re-
zultat descriu în ce măsură s-a reuşit realizarea scopurilor şi obiectivelor programului. 
Exemplu de indicatori de rezultat: creşterea gradului de acces al copiilor din instituţiile pre-
universitare la taberele de odihnă; procentul elevilor de 18 ani, care, absolvesc cursurile liceale; 
procentul celor care îşi continuă studiile după bacalaureat.

3 Conform Ordinului Ministerului Finanţelor pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 
elaborare, monitorizare si raportare a bugetelor pe programe nr. 19 din 16.02.2008 Monitorul 
Oficial 45-46/107 din 04.03.2008.

12
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Auditul Intern şi Extern 
Auditul este un proces sistematic prin care se verifică acurateţea rapoartelor 

financiare, precum şi corectitudinea operaţiilor financiare. Procesul de audit 

evaluează atît acurateţea cifrelor, cît şi respectarea normelor legale şi procedurilor 

interne ale autorităţilor publice locale. În ţările cu tradiţie democratică auditul 

acoperă şi aspectele de performanţă şi eficienţă în asigurarea serviciilor locale şi a 

cheltuirii banului public.

În urma auditului, auditorul pregăteşte un raport care reprezintă opinia 

sa despre cît de corecte sînt rapoartele financiare ale autorităţii locale şi în ce 

măsură ele reflectă situaţia reală. Raportul auditorului este însoţit de observaţii 

şi recomandări privind operaţiile şi managementul activităţilor administraţiei 

publice locale.

Auditul poate fi extern sau intern. Auditul extern este efectuat de instituţii 

naţionale de audit sau de companii private de audit. În funcţie de cerinţele 

legislative ale fiecărei ţări, auditul exercitat de instituţiile naţionale examinează fie 

integral bugetele locale, fie doar partea de cheltuieli ce corespunde transferurilor şi 

subvenţiilor primite de la stat. Este crucial ca auditul intern să fie independent.  În 

general, auditul intern este mandatat de lege, cel puţin pentru localităţile mari sau 

pentru cele ale căror buget depaşeşte o anumită valoare. 

În Republica Moldova, conform legii cu privire la administraţia publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul 

să desfăşoare activităţi de audit instituind unităţi de audit intern în structura lor 

organizaţională.

Auditul este un instrument important de promovare şi menţinere a integrităţii şi 

eficienţei activităţilor administraţiei publice locale. El poate juca un rol seminificativ 

în responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale, în măsura în care 

rezultatele auditului sînt făcute publice.
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Tabelul 5. Comparaţie între cele trei tipuri de bugete 

Tip de buget Caracteristici Întrebări prin-
cipale Criterii

Pe capitole / articole  Veniturile şi cheltuielile sînt legate de 
articole.
  Este uşor de elaborat. Administraţia  locală 
primeşte informaţii detaliate pentru estima-
rea veniturilor şi cheltuielilor.
 Este foarte uşor de controlat .
  Nu oferă informaţii cu privire la rezultatele 
obţinute din utilizarea  resurselor.
 Nu este stipulat un scop concret şi un 
rezultat măsurabil.
 Cu cît este mai detaliat bugetul, cu atît este 
mai puţină flexibilitate.
  Este greu de înţeles, din cauza temenilor 
financiari şi codurilor de clasificaţie buge-
tară utilizaţi.
  Conduce la o abordare extensivă (de 
creştere a cheltuielilor).

Ce se achiziţio-
nează?
Cît va costa 
fiecare bun sau 
serviciu achiziţi-
onat?
Care este tendin-
ţa de finanţare 
pe articole în 
comparaţie cu 
anii precedenţi.
De ce va depin-
de modificarea 
finanţării achizi-
ţiilor? 

Compararea 
costurilor

Bugetul pe programe Veniturile şi cheltuielile sînt corelate cu 
scopurile politicilor  publice.
Evidenţiază legătură dintre cheltuielile şi 
scopurile programelor/activităţie planifi-
cate.
Dă posibilitate finanţării direcţiilor strategi-
ce prioritare.
Banii cheltuiţi sînt măsuraţi în indicatori de 
rezultat, de performanţă.

Ce vrem să 
realizăm (scopul 
programului)?
Cîţi bani va costa 
atingerea sco-
pului?
Ce rezultate 
am planificat să 
atingem?
În ce măsură 
va fi implicată 
comunitatea?

Planificare / 
impact

Bugetul pe perfor-
manţă

Veniturile şi cheltuielile corelate cu volumul 
de muncă.
Stimulează eficientizarea gestionării banilor 
publici.
Încurajează utilizarea mai eficientă a resur-
selor.
Subliniază legătură integrantă dintre mijloa-
cele utilizate, activităţi, rezultate şi impact.
Măsoară şi evaluează nivelul de perfor-
manţă.

Ce vrem să 
realizăm?
Cîţi bani ne va 
costa?  
Cum sînt deter-
minate rezulta-
tele?
Cum sînt cuan-
tificate cheltu-
ielile?
Ce indicatori de 
performanţă am 
identificat?
Cum se deter-
mină gradul de 
satisfacţie al 
cetăţenilor?

Eficienţa ges-
tionării bani-
lor publici
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Tabelul 6. Analiza comparativă între cele trei tipuri de bugete:  
pe capitole/articole, pe program, pe performanţă

Caracteristica Pe capitole/
articole Pe program Pe bază de performanţă

Atenţie acordată: Articolelor 
achiziţionate

Scopurilor Eficienţei managementului 
şi utilizării banilor publici

Informaţie prezentată în docu-
mentul de buget despre:

Articole achizi-
ţionate

Cheltuieli pe pro-
grame, activităţi şi 
obiective

Mijloace, produse, rezulta-
te şi impact în funcţie de 
obiectivele stabilite 

Abilităţile şi cunoştinţele principa-
le ale funcţionarilor responsabili 
de elaborarea bugetului (dar nu 
limitate la acestea):

Contabilitate Economie, Finanţe Economie, Finanţe, 
Management

Rolul persoanei responsabile de 
elaborarea bugetului:

Fiduciar Implementarea 
politicilor publice

Sporirea eficienţei utilizării 
banilor publici, evaluarea 
impactului

3.3.2.  Bugetele de investiţii 
Investiţiile (cheltuielile) de capital se referă la cheltuielile pentru procurarea sau 

realizarea activelor fixe de folosinţă îndelungată (obiective de investiţii). În prezent, în 
Republica Moldova cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor capitale sînt planificate 
în bugetul de stat pe obiecte concrete pentru fiecare unitate administrativ-teritorială 
la cererea argumentată a acesteia. Din cauza lipsei de resurse financiare, autorităţile 
publice nu prevăd cheltuieli de capital în scop investiţional în bugetele lor. Cu toate 
acestea, bugetul de stat nu este unica sursă potenţială pentru finanţarea acestui tip 
de cheltuieli. Alte surse de finanţare a investiţiilor de capital ar putea fi: donaţiile, 
parteneriatul public–privat, finanţarea din surse externe (granturi, sponsorizări etc.), 
împrumuturile de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori din ţară şi de peste hotare 
etc. În conformitate cu art. 14 al Legii cu privire la finanţele publice locale, autorităţile 
administraţiei publice locale pot contracta împrumuturi pentru cheltuieli de capital  
cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare (vezi subcapitolul 3.2.3). 

Elaborarea bugetelor de investiţii, deşi rămîne încă a fi o provocare de viitor 
pentru autorităţile publice locale din Republica Moldova, este o practică bună şi un 
exerciţiu util de planificare strategică.

„Programul de investiţii este un plan multianual (de obicei, 5-6 ani) de obiective de 
investiţii, enumerate pe ani în ordinea priorităţii, cu anticiparea datelor de începere 
şi de sfîrşit, costurile anuale estimative şi metodele de finanţare propuse”13.4 Un 
program (proiect) de investiţii s-ar referi la: 

4 „Planificarea investiţiilor”. Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru 
Administraţia Publică Locală. Manualul 6. Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală. Publicat 
pe http://www.fpdl.ro/publications.php?do=training_manuals&id=10

13
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•	 reconstrucţia străzilor, clădirilor de importanţă publică; modernizarea clădirilor 
în limitele stabilite;

•	 extinderea parcurilor, iluminatul străzilor şi instalarea semafoarelor;
•	 reparaţia sistemelor de apă şi canalizare;
•	 construcţia terenurilor de joacă pentru copii; a terenurilor sportive;
•	 procurarea utilajelor antiincendiu; procurarea şi instalarea rampelor de gunoi menajer;
•	 procurarea transportului de urgenţă medicală pentru comunitate;
•	 achiziţionarea transportului public etc.

Orice program de investiţii multianuale este supus, la sfîrşitul fiecărui an bugetar, 
unei evaluări riguroase, cînd sînt analizate rezultatele obţinute în comparaţie 
cu obiectivele planificate şi se iau decizii pentru următorul an bugetar privind 
continuarea programului investiţional în cauză. 

La planificarea unui program de investiţii în cadrul bugetului bazat pe programe 
şi performanţă este necesar de trecut aceleaşi etape prin care trece un buget pe 
performanţă: planificare, elaborare, monitorizare, control şi raportarea de executare. 
În manualul 6 din seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru 
Administraţia Publică Locală145sînt indicaţi următorii paşii de parcurs pentru 
planificarea şi elaborarea bugetului de investiţii (programului de investiţii):

Tabelul 7. Paşii de parcurs în planificarea şi elaborarea bugetului de investiţii

Paşii Denumirea Conţinutul  

Pasul 1 Determinarea 
structurii organi-
zaţionale

Crearea structurii organizaţionale, a echipei responsabile de planifica-
rea şi elaborarea bugetului de investiţii. 

Pasul 2 Stabilirea poli-
ticilor

Stabilirea politicilor investiţionale care să îndrume şi să faciliteze 
planificarea întregului proces, să determine obiectivele, priorităţile şi 
opţiunile de finanţare etc. 

Pasul 3 Elaborarea 
formularelor şi a 
instrucţiunilor

Elaborarea instrucţiunilor, calendarului şi altor instrumente care să 
faciliteze organizarea internă a muncii funcţionarilor publici pentru 
elaborarea proiectului de investiţii

Pasul 4 Evaluarea nevoi-
lor de investiţii

 Identificarea şi evaluarea problemelor şi nevoilor de investiţii în baza 
informaţiei disponibile din studiile de planificare, rapoarte privind 
starea mijloacelor fixe, sondajele de opinie publică etc.

5 „Planificarea investiţiilor”. Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru 
Administraţia Publică Locală. Manualul 6. Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală. Publicat 
pe http://www.fpdl.ro/publications.php?do=training_manuals&id=10

14
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Paşii Denumirea Conţinutul  

Pasul 5 Analiza capacită-
ţii de finanţare

 Analiza stării financiare a administraţiei publice locale şi a  capacităţii 
sale de finanţare (sursele financiare locale disponibile) a unor viitoare 
proiecte de capital     

Pasul 6 Pregătirea cere-
rilor de investiţii

    Echipa va pregăti cererea/propunerea de proiect (program) de 
investiţii.

Pasul 7 Analiza cererilor 
de proiect

Verificarea dacă cererile/propunerile de proiect sînt exacte şi compele-
te. Pot participa experţi tehnici externi.

Pasul 8   Stabilirea prio-
rităţilor

Selectarea proiectelor prioritare conform unor criterii clare şi prede-
finte 

Pasul 9 Evaluarea opţiu-
nilor financiare

Identificarea şi evaluarea sursele alternative de finanţare a proiectului: 
împrumuturi, alocaţii speciale de la bugetul de stat, donaţii, parteneri-
atul public-privat etc.

Pasul 10 Întocmirea 
programului şi 
bugetului de 
investiţii

Programul şi bugetul de investiţii pot fi compilate într-un singur 
document sau prezentate separate. Se prezintă autorităţilor executive 
şi deliverative locale.  

 Pasul 11 Adoptarea pro-
gramului şi buge-
tului de investiţii

Pînă la aprobarea oficială a proiectului este important de consultat 
opinia publică (audieri publice, sondaje de opinii ale cetăţenilor etc.).  

Pasul 12 Aplicarea şi moni-
torizarea bugetu-
lui de investiţii

   Implementarea proiectului conform calendarului, monitorizare şi 
evaluare. Asigurarea transparenţei procesului de implementare a 
proiectului.

3.4. Descentralizarea financiară
Descentralizarea este un proces continuu de autoanaliză şi reformă a unui stat, prin care se urmăreşte 

alocarea optimă a responsabilităţilor, autorităţii şi resurselor între autoritatea centrală si autorităţile locale. 
Deciziile sînt luate de nivelul de autoritate cel mai aproapiat de cetăţean (subsidiaritate), astfel încît serviciile 
oferite să corespundă cît mai bine preferinţelor şi nevoilor beneficiarilor, în condiţii de eficienţă economică. 
Descentralizarea nu reprezintă un scop în sine.

Procesul descentralizării oferă autorităţilor locale puteri şi responsabilităţi în trei sfere: politică, admi-
nistrativă şi fiscală. Aceste puteri trebuie exercitate de autorităţile locale în condiţii de autonomie, care pre-
supun libertatea neîngradită de luare si exercitare a deciziilor în condiţiile respectării legalităţii, încadrării 
în politicile naţionale şi a responsabilizării în faţa cetăţeanului. 

Mecanismele de responsabilizare publică şi socială trebuie să creeze un cadru care să ofere cetăţe-
nilor posibilitatea şi oportunitatea de a face răspunzătoare autorităţile locale în faţa alegătorilor. În acelaşi 
timp, autorităţile locale trebuie să aibă mijloacele şi stimulentele de a răspunde cerinţelor cetăţenilor, atît 
în ceea ce priveşte serviciile oferite, cît si în privinţa transparenţei actului decizional.

Extras din proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare (Chişinău, 2011)
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eLeMeNTeLe AuTONOMIeI FINANCIARe exPuSe îN 

CARTA euROPeANă – „exeRCIţIuL AuTONOM AL PuTeRII LOCALe”

1. Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie proporţi-
onale cu competenţele prevăzute de constituţie şi de lege.

2. Cel puţin o parte dintre resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale 
trebuie să provină din taxele şi impozitele locale, nivelul cărora autorităţile locale au competen-
ţa să-l stabilească în limitele legale.

3. Sistemul de finanţe, pe care se bazează resursele de care dispun autorităţile adminis-
traţiei publice locale, trebuie să fie de natură suficient de diversificată şi evolutivă, pentru a le 
permite să urmeze practic, pe cît e posibil, evoluţia reală a costurilor pentru exercitarea obliga-
ţiilor acestora.

4. Unităţile administrativ-teritoriale cu o situaţie financiară mai precară necesită institu-
irea de proceduri de echilibrare (nivelare) financiară sau a unor măsuri echivalente, destinate 
să corecteze efectele repartiţiei inegale a resurselor potenţiale de finanţare, precum şi a poverii 
financiare pe care trebuie să le suporte. Asemenea proceduri sau măsuri nu trebuie să limiteze 
libertatea autorităţilor administraţiei publice locale de a acţiona în sfera lor de competenţă.

5. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie consultate, într-o manieră adecva-
tă, asupra modalităţilor de repartizare a resurselor redistribuite care le revin.

6. În măsura posibilităţilor, mijloacele alocate unităţilor administrativ-teritoriale nu trebuie 
să fie destinate finanţării unor proiecte specifice. Alocarea de transferuri nu trebuie să limiteze 
libertatea fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale de a lua decizii şi de a imple-
menta politici publice locale în limitele jurisdicţiei lor.

7. În scopul finanţării cheltuielilor de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale tre-
buie să aibă acces, în conformitate cu legea, la piaţa naţională a capitalului.

Descentralizarea financiară urmăreşte, în primul rînd, corelarea resurselor 
financiare puse la dispoziţia autorităţilor publice locale cu puterile şi responsabilităţile 
care le sînt conferite. Un sistem de administraţie publică locală bine structurat, însoţit 
de o descentralizare financiară reală, va asigura autonomia şi transparenţa actului 
de guvernare, responsabilizarea adminsitraţiei publice locale, servicii publice de 
calitate în conformitate cu cerinţele cetăţenilor, precum şi utilizarea mai eficientă 
a banului public.

Descentralizarea financiară se sprijină pe patru piloni importanţi: 

a) Autoritate şi  responsabilităţi clare privind cheltuielile bugetare;

b) Autoritate şi responsabilităţi clare privind gestionarea veniturilor;
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c) Sistem de transferuri, granturi, subvenţii etc. clar şi transparent;

d) Cadru legal şi instituţional care permite autorităţilor publice locale să 
contracteze împrumuturi pentru investiţiile de capital şi să-şi îmbunătăţeasca 
bonitatea şi solvabilitatea.

A. Cheltuielile bugetare locale sînt determinate în funcţie de responsabilităţile 
administraţiei publice locale. Alocarea responsabilităţilor presupune să determinăm 
care nivel de administraţie (centrală, de nivel I sau II) va îndeplini o anumită funcţie 
publică (fie că e vorba despre asigurarea furnizării unui serviciu public, reglementare 
sau oferirea unor facilităţi fiscale). În acelaşi timp, alocarea competenţelor presupune 
putere de decizie cu privire la modul de furnizare a serviciului, dar şi asupra cheltuirii 
resurselor financiare în acelaşi scop. Nu există soluţii apriori pentru alocarea 
responsabilităţilor, fiecare ţară alegînd soluţiile cele mai adecvate contextului 
propriu. Importante sînt claritatea alocării, precum şi respectarea unor principii: 

1) funcţiile sînt alocate autorităţii publice locale care cuprinde cel mai bine, din 
punct de vedere geografic, aria de beneficiu a funcţiei/serviciului respectiv; 

2) aria de deservire poate fi ajustată, astfel încît să se ţină cont de eterogenitatea 
preferinţelor (de exemplu pentru grupuri etnice care trăiesc compact); 

3) alocarea se va face, de preferinţă, acelui nivel de autoritate locală care 
realizează economii de scară în asigurarea furnizării serviciului public; 

4) funcţiile trebuie alocate acelui nivel de autoritate locală care are capacitatea 
profesională, instituţională şi adminsitrativă să asigure acel serviciu în cele mai bune 
condiţii; 

5) atunci cînd beneficiile sau costurile se răsfrîng asupra localităţilor învecinate 
(externalităţi), poate fi utilizată cooperarea şi coordonarea intercomunitară. 

Există funcţii şi servicii complexe, precum educaţia sau serviciile sociale, a căror 
asigurare necesită implicarea autorităţilor de mai multe niveluri. Aceste funcţii le 
numim partajate, iar alocarea responsabilităţilor se face pe subclase de funcţii sau 
competenţe între autorităţile implicate. Separarea şi claritatea acestei alocări este 
primordială pentru buna furnizare a serviciilor.

B. Calitatea şi disponibilitatea serviciilor publice locale depind în mare 
măsură de veniturile disponibile pentru acoperirea cheltuielilor pentru serviciile 
publice. Unele servicii publice (de ex. ilumina tul străzilor, poliţia) pentru care 
beneficiul şi costul sînt greu de identificat pentru fiecare cetăţean în parte, sînt 
finanţate din ansamblul impozitelor colectate. Alte servicii (servicii comunale, 
etc.) sînt finanţate în baza tarifelor plătite de beneficiari. În acest din urmă 
caz, populaţia rezidentă poate decide calitatea şi cantitatea serviciului pe care 
doreşte să-l consume.
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Veniturile proprii, pentru care autoritatea publică locală poate determina 
independent baza şi rata de impozitare, precum şi administra colectarea lor, reprezintă 
cel mai important element al autonomiei locale. Pentru a determina care impozite 
se pretează cel mai bine a deveni surse de venituri proprii trebuie să luăm în 
considerare următoarele criterii: veniturile generate să fie seminificative, să acopere o 
bază largă de impozitare, să stimuleze dezvotlarea locală economică, să fie previzibile, 
venitul să rămînă stabil, să crească gradul de responsabilizare al administraţiei publice 
locale (cel puţin rata de impozitare să fie determinată la nivel local), impozitul să fie 
plătit de rezidenţi (să nu fie exportat), costurile adminsitrative să fie scăzute, şi să fie 
acceptate de populaţie. Autorităţile locale trebuie să aibă libertatea de a folosi, după 
nevoie, sumele provenite din veniturile proprii, iar sistemul fiscal trebuie să ofere 
stimulente ca autorităţile publice locale să poată ajusta creşterea acestor venituri, 
după necesitate.

C. Dat fiind faptul că veniturile proprii sînt insuficiente pentru majoritatea 
autorităţilor locale, statul asigură completarea resurselor necesare cu ajutorul 
transferurilor (diminuarea dezechilibrelor verticale în sistemul administraţiei 
publice locale).  O primă sursă de venituri rezultate din transferuri  o reprezintă 
cotele partajate ale unor impozite colectate de către stat, cum ar fi impozitul pe 
venitul persoanelor fizice sau chiar juridice. În acelaşi timp, statul este interesat 
într-o dezvoltare echilibrată pe tot teritoriul ţării şi furnizarea serviciilor îndeplinind 
cel puţin standardele de calitate minime. În acest scop, sînt efectuate transferurile 
de echilibrare/nivelare (diminuarea dezechilibrelor orizontale). Într-un sistem 
descentralizat, atît cotele partajate, cît şi transferurile de echilibrare trebuie să fie 
transferuri cu caracter general, în sensul că autoritatea locală trebuie să aibă autoritate 
deplină în ceea ce priveşte utilizarea lor. Pentru finanţarea funcţiilor delegate, sau 
pentru finanţarea anumitor servicii sau programe de stat, se folosesc transferuri 
condiţionate – în acest caz utilizarea fondurilor respective de către autorităţile  
publice locale este limitată la scopul definit de către stat. Sistemul de transferuri 
trebuie să fie transparent şi predictibil. 

D. În general, autorităţile locale nu dispun de fonduri suficiente pentru investiţii 
de capital în bugetul anual. Pentru acoperirea acestor cheltuieli, în ţările dezvoltate, 
autorităţile publice locale pot acorda împrumuturi pe perioade îndelungate. 
Împrumuturile se obţin din sectorul privat, fie prin intermediul unor bănci (de cele 
mai multe ori specializate pentru administraţia publică locală), fie prin emiterea  de 
obligaţiuni, direct de către autoritatea publică locală. Obligaţiunile pot fi garantate 
cu resursele bugetului local (obligaţiuni cu caracter general), fie cu ipoteci sau 
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resurse financiare rezultate din colectarea anumitor tarife, impozite sau transferuri 
de la stat (obligaţiuni cu caracter limitat), fie, în anumite cazuri, cu fluxuri financiare 
rezultate din parteneriate publice–private constituite pentru a construi obiectivul 
respectiv. Bonitatea sau solvabilitatea autorităţilor locale este evaluată de agenţiile 
de credit (instituţii private independente) care analizează, în acest scop, cadrul legal, 
starea economiei locale, structura instituţională şi de management a administraţiei 
publice, performanţa financiar-fiscală şi situaţia financiară la zi, practicile contabile 
şi de raportare ale administraţiei publice locale. Pentru a completa cadrul legal şi 
normativ de contractare a împrumuturilor sau emiterii de obligaţiuni, statul trebuie 
să stabilească în lege un mecanism de restructurare a datoriilor administraţiei publice 
locale.

Alte elemente importante ale descentralizării fiscale le reprezintă autonomia 
bugetară, transparenţa bugetelor, un sistem de contabilitate modern, auditul 
intern sau extern etc. Bugetele UAT de orice nivel trebuie să fie independente, iar 
autorităţile publice locale trebuie să poată determina independent priorităţile 
locale  şi alocarea resurselor financiare în conformitate cu acestea.

Problemele cu care se confruntă administraţia publică locală în acest domeniu, 
precum şi aspectele şi iniţiativele de descentralizare fiscală din Republica Moldova 
sînt prevăzute în Strategia Naţională de Descentralizare (vezi sumarul Strategiei din 
Anexa 1 a acestui ghid de la p.  207).
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Capitolul IV.  
MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

4.1. Organizarea şi gestionarea serviciilor publice. 
Descentralizarea serviciilor 

4.1.1.  Serviciile publice: noţiune, concept 
Una dintre funcţiile principale ale administraţiei publice este de a satisface ne-

cesităţile generale ale colectivităţii, prin crearea unor organisme sociale, sau de a 
crea condiţii pentru ca acest interes general să fie satisfăcut de agenţi privaţi, orga-
nizaţii nonguvernamentale sau populaţie. 

Serviciile publice constituie o activitate sau un ansamblu de activităţi de interes 
general şi/sau individual, prestate de o instituţie publică sau de organisme ce fac par-
te dintr-un ansamblu administrativ, cu scopul satisfacerii nevoilor de interes general.

Serviciile publice: caracteristici, clasificare, principii 
Caracteristici. Dintre caracteristicile de bază ale serviciilor publice, prezentate 

în literatura de specialitate, ne vom referi la cele care rezultă din interpretarea defi-
niţiei serviciilor publice15:10

1. satisfacerea nevoilor publice răspunde interesului general (interesul general 
reprezintă interesul tuturor cetăţenilor unui stat sau locuitorilor unei comunităţi; 
interesul colectiv reprezintă interesele unui grup ce aparţine unei instituţii, agent 
economic etc.); 

2. înfiinţarea serviciilor publice este atributul exclusiv al autorităţilor publice care 
au competenţa respectivă desemnată prin lege; 

3. actele juridice cu referire la prestarea serviciilor publice sînt, de regulă, acte 
administrative.

4. specializarea serviciilor publice – fiecare serviciu este creat pentru satisfacerea unui 
anumit interes de ordin general, determinat de sfera de competenţă a serviciului 
(servicii medicale, educaţie, instruire, protecţie socială, protecţia mediului).

5. baza materială necesară activităţii serviciului public este asigurată din patrimo-
niul public sau privat şi din bugetul de stat sau din bugetul local. Deşi unele ser-
vicii publice realizează venituri proprii, statul, raionul sau comuna, sînt obligate să 

10 Costea Margareta, Plumb Ioan, Dobrescu Radu, „Serviciile publice”, Bucureşti, 1999.15
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le subvenţioneze activitatea, atunci cînd este necesar. Asta pentru că, prin serviciile 
publice, statul, raionul, comuna urmăresc, în primul rînd, satisfacerea intereselor 
generale ale membrilor societăţii şi numai în al doilea rînd, realizarea de beneficii 
(servicii publice sociale, de învăţămînt, asistenţă medicală).

6. serviciile publice sînt prestate contra plată sau gratuit, în functie de tipul de 
servicii şi modul de prestare a lui. Autoritatea administraţiei publice decide mo-
dul de prestare a serviciului, taxele pentru utilizatorii serviciilor, determină suportul 
financiar în cazul cheltuielilor bugetare.

Clasificare. Serviciile publice sînt înfiinţate pentru satisfacerea cerinţelor 
(hrană, locuinţă, transport, cultură, sănătate) membrilor unei colectivităţi umane. 
Complexitatea şi varietatea nevoilor sociale a generat o multitudine de servicii pu-
blice, care se disting între ele atît prin natura lor, cît şi prin modalităţile organizato-
rice prin care se realizează. 

Clasificarea prezentată aici ţine seama de diversitatea clasificărilor serviciilor 
publice existente în literatura de specialitate, dar şi de relativitatea acestora, în ra-
port cu criteriile folosite de diferiţi autori16.11Aşadar serviciile publice pot fi clasifica-
te după cum urmează.

1. În funcţie de nivelul de realizare (interesul satisfăcut): 
•	 servicii naţionale sau de importanţă naţională, care sînt organizate la scara în-

tregului teritoriu naţional; 
•	 servicii locale (municipale, orăşeneşti, comunale).

2. În funcţie de natura serviciilor publice (din punct de vedere juridic): 
•	 servicii publice administrative; 
•	 servicii publice industriale şi comerciale. 

3. După obiectul lor de activitate, adică al substanţei activităţii:
•	 ocrotirea ordinii publice şi a securităţii naţionale (păstrarea ordinii publice, secu-

ritatea naţională, apărarea ţării) realizată de către Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Apărării şi serviciile lor desconcentrate;

•	 activităţi financiare şi fiscale (Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Principal Fiscal, 
Serviciul Control Financiar şi Revizie, serviciile lor desconcentrate);

•	 activităţi legate de învăţămînt (Ministerul Educaţiei, direcţiile raionale învăţă-
mînt, tineret şi sport, instituţii de învăţămînt);

11 Alexandru Ioan, Matei Lucica, „Serviciile publice”, Bucureşti, 2000; Costea Margareta, Plumb Ioan, 
Dobrescu Radu, „Serviciile publice”, Bucureşti, 1999.

16
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•	 servicii de asistenţă socială şi ocrotire a sănătăţii (Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, serviciile desconcentrate);

•	 activităţi în domeniul artelor şi culturii (Ministerul Culturii);
•	 activităţi economice, care asigură securitatea economică a ţării (Calea Ferată a 

Moldovei, Poşta Moldovei etc.).

Bineînţeles, după obiectul de activitate numărul lor poate fi mult mai mare, va-
riind în funcţie de necesităţile specifice ale cetăţenilor. 

4. După forma de proprietate (reguli juridice aplicabile): 
•	 servicii publice monopolizate (de stat sau de o unitate administrativ-teritorială). 

Serviciile sînt prestate de către stat sau de servicii desconcentrate sau descen-
tralizate (de exemplu: serviciul poştal, căile ferate, telecomunicaţiile), obligîn-
du-i pe cetăţeni să se folosească de aceste servicii;

•	 servicii publice realizate de sectorul public şi/sau privat. Paralel cu instituţiile 
de învăţămînt primar, secundar, universitar şi instituţiile medicale finanţate de la 
bugetul de stat sau bugetele locale, activează şi instituţii de învăţămînt, instituţii 
medico-sanitare private. Autorităţile publice supraveghează activitatea instituţii-
lor private în ce priveşte calitatea prestării serviciilor publice ş.a.

Principii. Autorităţile administraţiei publice locale pot înfiinţa, în orice domeniu 
de activitate, servicii publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu condiţia 
de a respecta unele principii1712derivate din însuşi sistemul democratic al autogu-
vernării locale. 

Principiul eficienţei serviciului public este impus de faptul că toate cheltuie-
lile necesare se suportă din bugetul local, adică din taxele şi impozitele cetăţenilor. 
Administraţia are obligaţia de a găsi cel mai bun raport între costuri şi cantitatea/
calitatea serviciilor prestate cetăţenilor. Acest principiu, trebuie avut în vedere ori de 
cîte ori se stabilesc capitolele de cheltuieli bugetare necesare funcţionării serviciilor 
publice. 

Pe de altă parte, eficienţa presupune satisfacerea cît mai completă a nevoilor 
cetăţeanului, astfel încît cheltuielile prevăzute în bugetul local sînt practic aproa-
pe întotdeauna depăşite. Este însă preferabil să fie satisfăcut interesul public, chiar 
dacă administraţia va face datorii, întrucît scopul administraţiei este tocmai asigura-
rea tuturor condiţiilor pentru desfăşurarea normală a vieţii publice.

12 Alexandru Ioan, Matei Lucica, „Serviciile publice”, Bucureşti, 2000; Costea Margareta, Plumb Ioan, 
Dobrescu Radu, Serviciile publice, Bucureşti, 1999

17
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Un alt aspect al eficienţei serviciului public este strîns legat de modul în care admi-
nistraţia locală sprijină prestatorii de servicii publice. În acest sens, administraţia publică 
are obligaţia de a acorda întotdeauna prioritate unui agent economic prestator de servi-
cii, faţă de alt agent economic în acordarea de licenţe, autorizaţii, concesiuni etc.

Principiul echităţii prestărilor de servicii se impune în virtutea faptului că toţi ce-
tăţenii se bucură de aceleaşi drepturi şi, ca atare, toţi trebuie să beneficieze în aceeaşi 
măsură de serviciile publice. Este de neconceput o administraţie publică prin care une-
le categorii de cetăţeni să primească mai multă apă sau mai multă căldură, sau gaze, 
în detrimentul altora. Desigur că în practică apar asemenea discrepanţe, dar acestea 
provin din reţelele tehnice sau organizatorice, nu din principiile administraţiei.

Principiul echităţii trebuie să acţioneze şi în privinţa furnizorilor şi beneficiarilor, 
în sensul că tuturor li se aplică aceleaşi reguli. În sfîrşit, pentru aplicarea deplină a 
principiului echităţii, administraţia trebuie să recurgă sistematic la concurenţă şi să 
asigure transparenţa pentru furnizorii acestor servicii publice.

Principiul continuităţii
Există o serie de servicii publice care prin natura interesului public asigurat nu 

se pot întrerupe fără riscul de a pune în pericol însăşi viaţa cetăţenilor (asigurarea 
cetăţenilor cu apă, căldură, etc.). 

Aceste servicii vitale pentru orice comunitate umană impun prestarea lor în 
regim de continuitate, adică în permanenţă. Regula continuităţii serviciului public 
determină responsabilitatea administraţiei faţă de modul în care este respectată. De 
aceea, administraţia are obligaţia de a prevedea mijloace de intervenţie, de a face 
stocuri de materii prime şi energie, de a pregăti forme alternative de satisfacere a 
nevoilor comunităţii în cazuri excepţionale, ca şi atunci cînd există pericolul întreru-
perii prestaţiei din alte cauze.

Principiul adaptării serviciului public la nevoia socială
Plecînd de la premisa că nevoia socială creşte în permanenţă cantitativ şi calitativ, 

ajungem la concluzia că orice serviciu public trebuie să se adapteze acestor cerinţe.

Principiul cuantificării serviciului public 
Necesitatea cuantificării serviciului public este determinată sub dublu aspect:
a) în primul rînd, cuantificarea permite aprecierea corectă a modului în care ser-

viciul public satisface necesităţile beneficiarilor. Prin cuantificare se face evaluarea 
rapidă a activităţii serviciului;

b) în al doilea rînd, prin cuantificare se asigură principiul echităţii, transparenţa 
faţă de cetăţeni, întrucît în orice moment aceştia pot controla modul în care se des-
făşoară activitatea serviciilor publice. 
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Organizarea şi gestionarea serviciilor publice locale
Serviciile publice ale satului, comunei sau oraşului se infiinţează şi se organizea-

ză de consiliul local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi ne-
voilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de 
care dispune. Vom prezenta în continuare care sînt serviciile publice de nivel local, 
care sînt paşii pe care trebuie să-i întreprindă autoritatea publică locală în procesul 
de organizare şi gestionare a serviciilor publice locale.

La nivel local distingem servicii publice:
•	 subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care sînt cuprinse în orga-

nigrama primăriei – protecţia civilă, autoritatea tutelară, autorizarea construcţiilor 
sau licenţierea transportului. Aceste servicii sînt conduse de către primar, au ca-
racter exclusiv administrativ, pe care autorităţile publice nu le pot încredinţa altor 
persoane pentru organizare şi gestionare. Conform prevederilor Legii nr.436 din 
28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.73 (3), numirea şi eliberarea 
din funcţie în serviciile publice locale se fac de către conducătorii acestora în condi-
ţiile legii. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de 
specialitate al consiliului local se fac de către primar, în condiţiile legii. Consiliul 
local poate recomanda motivat primarului eliberarea din funcţie a conducăto-
rilor compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al consiliului local. 
Funcţionarii din cadrul serviciilor publice ale comunei sau oraşului şi din aparatul 
propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale se bucură de sta-
bilitate în funcţie, în condiţiile legii. 

•	 organizate ca instituţii publice aflate în subordinea autorităţilor publice 
locale – în domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii, tineretului, sportului, 
asistenţei sociale etc.;

•	 care pot fi delegate altor persoane juridice – salubritatea, iluminarea stradală, de-
ratizarea, ecarisajul etc. 

Serviciile publice locale se organizează de către consiliul local, la propunerea 
primarului, în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile ad-
ministrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea, în limita mijloacelor financiare 
disponibile. Acest lucru este prevăzut expres în Legea nr.436 din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, art.73.

Prestarea serviciilor de interes naţional este monopolizată de către stat, adică sînt 
înfiinţate centralizat, la fel, centralizat, se efectuează coordonarea acestora –poliţia, 
starea civilă, prevenirea şi stingerea incendiilor, întreţinerea căilor de transport etc.
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Care sînt acţiunile autorităţilor publice locale în procesul de organizare şi 
gestionare a serviciilor publice?

Pasul 1. Autoritatea publică va identifica serviciile publice de interes general 
de care are nevoie populaţia din comunitatea respectivă. Modalităţile de stabilire a 
acestor servicii pot fi diferite: întîlniri cu populaţia, adunări generale, chestionarea 
populaţiei, conlucrarea cu ONG. 

Pasul 2. La stabilirea serviciilor publice de interes general autoritatea publică tre-
buie să ţină seama de domeniile prioritare de activitate ale autorităţilor publice 
locale şi, prin urmare, de responsabilităţile în furnizarea de servicii publice care sînt 
reglementate de legislaţia în vigoare (Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentraliza-
rea administrativă). Conform prevederilor Legii menţionate, pentru autorităţile publi-
ce locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea acestea sînt structurate astfel:

Pentru autorităţile publice locale de nivelul întîi (art.4, alin.1, Legea 
435/2006)

•	 administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;
•	 planificarea urbană  şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;
•	 colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi întreţine-

rea terenurilor pentru depozitarea acestora;
•	 distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare şi 

de epurare a apelor utilizate şi pluviale;
•	 construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;
•	 amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;
•	 transportul public local;
•	 dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice;
•	 construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi ex-

traşcolare (creşe, grădiniţe de copii, şcoli de artă, de muzică);
•	 activităţi culturale, sportive, de recreaţie şi pentru tineret, precum şi planificarea, 

dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activităţi;
•	 construcţia de locuinţe şi acordarea altor tipuri de facilităţi pentru păturile soci-

al vulnerabile, precum şi pentru alte categorii ale populaţiei;
•	 organizarea serviciilor antiincendiare;
•	 dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei ter-

mice instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale şi organizarea oricărei 
alte activităţi necesare dezvoltării economice a unităţii administrativ-teritoriale;
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•	 amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, realizarea oricăror alte mă-
suri necesare pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale.

Pentru autorităţile publice locale de nivelul al doilea (art.4, alin.2, Legea 
435/2006)

•	 administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;
•	 planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestionare a 

unor obiective publice de interes raional;
•	 construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, precum şi 

a infrastructurii rutiere;
•	 organizarea transportului auto de călători, administrarea autogărilor şi staţiilor 

auto de interes raional;
•	 stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi 

protecţia pădurilor de interes raional;
•	 elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor interur-

bane (inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoener-
getice cu destinaţie locală.

•	 administrarea instituţiilor de cultură, turism şi sport de interes raional, alte acti-
vităţi cu caracter educaţional, cultural şi sportiv de interes raional;

•	 administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;
•	 dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile so-

cial-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale;
•	 administrarea întreprinderilor municipale de interes raional;
•	 susţinerea şi stimularea  iniţiativelor privind dezvoltarea economică  a unităţii 

administrativ-teritoriale.

Nu pot fi înfiinţate de către autorităţile publice locale servicii publice care se 
bucură de reglementare constituţională, fiind garantate şi asigurate direct şi exclusiv 
de către stat. (de exemplu, apărarea naţională, securitatea naţională) Legea nr.435 
din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art.9 (5). 

Pasul 3. Primarul va propune consiliului local organizarea serviciilor publice în 
domeniile identificate ca fiind necesare pentru realizarea interesului general al co-
munităţii.

Pasul 4. Consiliul local decide modalitatea de organizare a serviciilor publice, 
alegîng una din oportunităţi:
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•	 prestarea serviciilor publice de către autoritate, în limita mijloacelor disponibile;
•	 contractarea anumitor servicii publice de interes local de la persoane fizice sau 

juridice de drept privat, în condiţiile legii (Legea nr.436 din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, art.73 (2)). 
Menţionăm aici modalităţile de gestionare a serviciilor publice de gospodărie 

comunală.
Organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, monitorizarea şi contro-

lul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, coordonarea activităţii 
lor sînt atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Conform prevederilor art.17(1) al Legii serviciilor publice de gospodărie comu-
nală nr. 1402 din 24.10.2002, gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală 
se organizează prin:

a) gestiune directă; 
b) gestiune indirectă sau parteneriat public-privat;    
c) contract de prestări servicii.

Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodărie comunală se 
face prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de natura ser-
viciului furnizat/prestat, de interesele curente şi de perspectivă ale populaţiei şi uni-
tăţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor 
publice de gospodărie comunală.

Gestiune directă: 
•	 autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă toate sarcinile şi responsabi-

lităţile privind organizarea, conducerea, administrarea şi gestionarea serviciilor 
publice de gospodărie comunală;

•	 se realizează prin compartimentele specializate organizate în cadrul autorităţi-
lor administraţiei publice locale;

•	 fiecare serviciu public de gospodărie comunală constituit şi exploatat în regim 
de gestiune directă îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament de orga-
nizare şi funcţionare, elaborat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice 
locale, în conformitate cu prevederile regulamentului-tip elaborat şi aprobat de 
autoritatea publică centrală de specialitate.

Parteneriat public-privat: 
•	 gestiunea furnizării/prestării serviciilor de gospodărie comunală, precum şi ad-

ministrarea şi exploatarea sistemelor publice  tehnico-edilitare poate fi efec-
tuată de unul sau de mai mulţi operatori cărora le-a fost încredinţată de către 
autoritatea public locală, în baza contractului respectiv (vezi capitolul II, p. 99).
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Contract de prestări servicii:
Desfăşurarea activităţilor specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comu-

nală, organizat şi realizat în sistemul de concesionare a gestiunii, se face pe bază de 
contract.

Practica concesionarii este relativ veche şi poate îmbraca o diversitate de for-
me. Concesionarea se realizeaza printr-un contract, prin care o persoana fizică sau 
juridică acordă drepturi şi puteri pe care numai ea le are şi le poate acorda unui terţ. 
În esenta, contractul de concesiune se realizeaza între două părţi care se numesc 
generic: concedent şi concesionar. Concedentul transmite concesionarului spre 
administrare rentabilă, pe un termen determinat şi în schimbul unei redevente, o 
activitate economică, un serviciu public, o subunitate productivă sau un teren pro-
prietate de stat. 

Relaţiile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul 
echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalităţi în-
tre avantajele care îi sînt acordate concesionarului şi responsabilităţile ce îi revin. Prin 
concesiune se instituie o modalitate de atragere de fonduri bugetare, deoarece re-
devenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetul 
local, după caz. Concesionarea unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public 
se face prin licitaţie publică sau prin negociere directă, conform legislaţiei existente 
în vigoare. 

În Republica Moldova, concesionarea este reglementată de Legea cu privi-
re la concesiuni şi Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii pu-
blice.

Pasul 5. Autoritatea publică va monitoriza şi va evalua prestarea servici-
lor publice locale, inclusiv prin dările de seamă şi informaţiile conducătorilor de 
subdiviziuni.

Pasul 6. Autoritatea publică va decide desfiinţarea serviciilor publice pe care 
le-a înfiinţat. 

Menţionăm aici că desfinţarea serviciilor publice este de competenţa ace-
leiaşi autorităţi care a aprobat înfiinţarea. Dacă serviciul public a fost creat de 
către consiliului local, atunci acelaşi consiliu local poate dispune desfiinţarea 
acestuia; dacă serviciul public este de interes naţional, atunci aceeaşi autorita-
te publică poate dispune desfiinţarea serviciului respectiv. Deci autorităţile ad-
ministraţiei publice locale nu pot desfiinţa un serviciu public, dacă acesta este 
stipulat prin lege. 
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4.1.2. Descentralizarea serviciilor publice vs desconcentrarea  
serviciilor publice
Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale este una din priorită-

ţile actualei guvernări şi unul din obiectivele definite în documentul de reforme 

„Relansăm Moldova”, prezentat partenerilor de dezvoltare la Bruxelles. În scopul 

implementării obiectivului menţionat, Guvernul Republicii Moldova a elaborat 

Strategia Naţională de Descentralizare, care stabileşte obiectivele şi sarcinile pe ter-

men imediat şi mediu în vederea implementării priorităţilor de descentrlizare a pu-

terii şi asigurării autornomiei locale, în corespundere cu principiile Cartei Europene 

a Autonomiei Locale.

Descentralizarea pleacă de la premisa că autorităţile administraţiei publice lo-

cale sînt mai în măsură să răspundă necesităţilor cetăţenilor, cunoscînd mai profund 

problemele lor, dar şi cele mai bune căi pentru rezolvarea acestora. Descentralizarea 

înseamnă apropierea deciziei de cetăţean, luarea unor decizii mai adecvate necesităţi-

lor lui. O serie întreagă de servicii publice sînt furnizate mai eficient la nivel local. 

Descentralizarea serviciilor publice este un principiu esenţial al autonomiei lo-

cale şi constă în organizarea, funcţionarea, controlul şi desfiinţarea serviciilor publi-

ce de către autorităţile administraţiei locale.

Principalul scop al descentralizării este de a oferi servicii publice de mai bună 

calitate, la un preţ mai redus, concomitent cu modernizarea structurilor care furni-

zează aceste servicii. 

În prezent, sistemul administraţiei publice din RM poate fi caracterizat printr-o 

delimitare confuză a competenţelor administraţiei publice de diferite niveluri, in-

certitudine ce a rezultat în urma repetatelor reforme şi schimbări implementate în 

ultimele două decenii. Prin urmare, proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare  

elaborat de Guvernul RM în 2011 îşi propune drept obiectiv specific pentru descen-

tralizarea serviciilor şi competenţelor „finalizarea procesului de reformă prin stabi-

lirea unui sistem de atribuire/transfer al competenţelor între APC şi APL de ambele 

niveluri caracterizat prin funcţionalitate, claritate (roluri şi funcţii specifice definite, 

inclusiv mecanisme de exercitare), stabilitate, corelare cu resursele disponibile şi cu 

capacităţile administrative ale UAT, astfel încît serviciile publice să poată fi furnizate 

într-un mod neîngrădit (acces îmbunătăţit), eficient (costuri cît mai reduse), eficace 

(conform nevoilor şi cerinţelor beneficiarilor, inclusiv a grupurilor vulnerabile), asi-

gurînd un nivel stabilit de calitate a prestaţiei”.
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Pot fi descentralizate toate serviciile publice?
Descentralizarea nu priveşte toate serviciile publice. Conform articolului 9, ali-

niatul 5 al Legii cu privire la descentralizarea administrativă din 28.12.2006, servici-

ile, care sînt de interes naţional, se bucură de reglementare constituţională şi sînt 

garantate şi asigurate direct de către stat, nu pot fi descentralizate (de exemplu, 

apărarea naţională, siguranţa naţională). Teoretic, toate serviciile publice, cu excep-

ţia apărării naţionale, ar putea fi furnizate de administraţia publică locală, cu condi-

ţia să dispună de resurse suficiente. 

Desconcentrarea serviciilor publice 
Serviciile publice desconcentrate sînt structurile teritoriale ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale de specialitate, prin intermediul cărora popula-

ţiei i se oferă serviciile publice de care aceste autorităţi sînt responsabile. Ele 

reprezintă interesele naţionale, însă geografic sînt amplasate în unităţile admi-

nistrativ-teritoriale. Administrarea serviciilor publice desconcentrate se face în 

mod direct de către autorităţile administraţiei publice centrale de la care au fost 

desconcentrate. Serviciile publice desconcentrate se formează prin Hotărîre de 

Guvern şi reies din necesităţile promovării unor interese naţionale sub formă de 

prestări servicii (Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 cu privire la struc-

tura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, depar-

tamentelor şi altor autorităţi administrative centrale). Coordonarea generală, pe 

plan teritorial, a activităţii serviciilor publice desconcentrate va fi asigurată de 

către Cancelaria de Stat prin intermediul oficiilor sale teritoriale, conduse de 

reprezentanţii Guvernului în teritoriu.

În definirea responsabilităţilor structurilor lor teritoriale, autorităţile administra-

ţiei publice centrale asigură evitarea oricăror imixtiuni în responsabilităţile care ţin 

de realizarea competenţelor autorităţilor publice locale. 
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Tabelul 1. Exemple de servicii publice desconcentrate ale autorităţilor  
administrative centrale1813

Denumirea autorităţii  
administraţiei publice

Denumirea serviciului

Organul central Subdiviziunile teritoriale

1 2 3

Ministerul Finanţelor

Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat 
Serviciul Control Financiar şi 
Revizie

Inspectoratul fiscal de stat teritorial 
Direcţiile generale control financiar 
şi revizie

Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare

Agenţia Sanitar-Veterinară şi 
pentru Siguranţa Produselor de 
Origine Animală

Direcţiile raionale/municipale sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa produ-
selor de origine animală

Inspectoratul General de 
Supraveghere Fitosanitară şi 
Control Semincer

Direcţiile de supraveghere fitosanitară 
şi control semincer raionale/munici-
pale şi posturile fitosanitare pentru 
controlul producţiei de import

Inspectoratul de Stat pen-
tru Supravegherea Tehnică 
„Intehagro”

Inspectoratul de Stat pentru 
Supravegherea Tehnică „Intehagro”, 
Chişinău

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi 
pentru Agricultură

Oficiile teritoriale ale Agenţiei de 
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

Ministerul Mediului
Inspectoratul Ecologic de Stat 
Serviciul Piscicol

Agenţia ecologică
Inspecţia ecologică

Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei

Fondul Republican de Susţinere 
Socială a Populaţiei

Fondul local de susţinere socială a 
populaţiei

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă

Agenţia teritorială pentru ocuparea 
forţei de muncă

Inspecţia Muncii Inspecţia teritorială a muncii

Casa Naţională de Asigurări 
Sociale

Casa teritorială de asigurări sociale

13 Elaborat în baza Hotărîrii Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 cu privire la structura şi efectivul-
limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi 
administrative centrale şi a regulamentelor autorităţilor administrative centrale

Tabelul 7. Exemple de politici

18
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Denumirea autorităţii  
administraţiei publice

Denumirea serviciului

Organul central Subdiviziunile teritoriale

Biroul Naţional de Statistică
Direcţia generală/ 
direcţia/secţia statistică

Ministerul Afacerilor Interne
Comisariatul de poliţie

Ministerul Apărării Centrul militar

Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi 
Corupţiei

Direcţiile generale

Ministerul Justiţiei

Serviciul Stare Civilă Oficiile de stare civilă

Camera Înregistrării de Stat
Oficiul teritorial al Camerei Înregistrării 
de Stat

Delegarea competenţelor
Conform prevederilor art.6 al  Legii privind descentralizarea administrativă, com-

petenţele care ţin de autorităţile publice centrale pot fi, de asemenea, delegate auto-
rităţilor publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, respectîndu-se criteriile de eficaci-
tate şi de raţionalitate economică. 

Competenţele delegate - sînt asemănătoare celor desconcentrate cu 2 deosebiri 
importante:1914

•	 nu se pot referi la activităţi de monitorizare, control sau aplicare a legii – deci 
furnizează numai servicii către beneficiari;

•	 din motive obiective nu pot fi furnizate de structurile administraţiei publice 
centrale în teritoriu şi atunci autorităţile publice locale acţionează ca agent 
în numele administraţiei publice centrale (fără autonomie) (Pentru detalii vezi 
Capitolul I).

14 Confom Proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare, Anexa 119
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4.3. Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale şi aspecte  
de descentralizare patrimonială
Unitatea administrativ-teritorială, ca oricare persoană juridică, dispune de pro-

priul patrimoniu, care are destinaţia de a satisface necesităţile colectivităţii. 
Conform datelor statistice, la 01.01.2010, valoarea patrimoniului public naţio-

nal constituia 163.439,2 mil. lei, cifră care, posibil, din motive obiective şi subiective, 
nu este exactă.

Conform prevederilor art. 284 al Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-
xV din 06.06.02, patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patri-
moniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active şi pasive strîns 
legate între ele, aparţinînd persoanelor fizice şi juridice determinate. Totodată din com-
ponenţa patrimoniului fac parte toate bunurile acestei persoane. 

Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale se delimitează şi se separă clar de 
patrimoniul statului. Criteriile principale, conform art.13 din Legea privind des-
centralizarea administrativă nr.435-xVI din 28.12.2006, care stau la baza delimi-
tării patrimoniului unităţii administrative-teritoriale de cel al statului sînt:

•	 criteriul interesului (local, raional sau naţional) şi importanţei. Importanţa patri-
moniului se stabileşte în baza unor studii, avize şi expertize specializate;

•	 valoarea economică şi importanţa patrimoniului pentru dezvoltarea satului (co-
munei), oraşului (municipiului), raionului sau ţării;

•	 utilizarea patrimoniului pentru amplasarea sistemelor energetice, de transport şi a 
altor sisteme de stat, a obiectivelor de telecomunicaţii şi a serviciilor meteo;

•	 valoarea ştiinţifică, socială, culturală şi naturală a patrimoniului.	

Autorităţile administraţiei publice locale dispun de bunurile proprii după cum cred 
de cuviinţă. Nimeni nu are dreptul de a interveni în acest proces sau de a retrage, în mod 
forţat, patrimoniul proprietarului public. Dreptul de proprietate al unităţii administrativ-
teritoriale este garantat de Constituţia Republicii Moldova, de legislaţia în vigoare. 

Bunurile aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se împart, în de-
pendenţă de anumite criterii, în diferite grupe: imobile (terenurile, porţiunile de subsol, 
plantaţiile prinse de rădăcini, construcţile etc.) şi mobile (cărămizile, bucăţile de lemn, 
benzina, motorina, banii, titlurile de valoare etc.); divizibile, care pot fi împărţite în natură 
fără a li se schimba destinaţia economică şi indivizibile, care, în urma divizării pierd calită-
ţile şi destinaţia lor; principale, care pot fi folosite independent şi accesorii, care servesc la 
întrebuinţarea altor bunuri principale, ale domeniului public şi ale domeniului privat etc.

Pentru îndeplinirea reuşită a atribuţiilor de serviciu alesul local trebuie să 
poată diferenţia clar acestea şi alte tipuri de bunuri, să cunoască ce include în 
sine fiecare dintre tipurile de bunuri indicate în actele normative. Pentru aceasta 
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este necesar cel puţin a consulta conţinutul titlului I din cartea a doua a Codului 
civil al Republicii Moldova. 

În ceea ce priveşte bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat vom face 
trimitere la prevederile art. 296 din Codul civil al Republicii Moldova care ne spune că:
•	 din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile deter-

minate de lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de interes 
public. Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice 
activitate care satisface nevoile colectivităţii, fără a presupune accesul nemijlocit al 
acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei menţionate;

•	 bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes 
public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, căile de comu-
nicaţie, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
Bunurile de uz public sînt bunurile care, prin natura lor, sînt de folosinţă generală, 

precum parcurile publice, drumurile locale, străzile etc., la care au acces, în mod egal şi 
nelimitat, toate persoanele, indiferent dacă sînt sau nu cetăţeni ai statului sau membri 
ai comunităţii respective, iar bunuri de interes public sînt, în principal, acele bunuri, 
care sînt destinate pentru a fi folosite sau exploatate în cadrul unui serviciu public, 
beneficiarii avînd acces la ele prin intermediul serviciului public care le foloseşte sau le 
exploatează, de exemplu: terenurile şi clădirile în care sînt amplasate consiliile locale, 
spitalele, şcolile, teatrele, bibliotecile, alte instituţii publice de interes local.2116 

În componenţa bunurilor domeniului public raional se includ2 :
•	drumurile raionale;
•	terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul raional şi aparatul preşedintelui;
•	instituţiile publice de interes raional cum sînt: bibliotecile, muzeele, spitalele raionale şi altele 

asemenea bunuri;
•	etc.

În componenţa bunurilor domeniului public al comunei, oraşului, municipiului se includ:
•	drumurile comunale, străzile;
•	pieţele publice, tîrgurile, parcurile publice, zonele de agrement;
•	reţeaua de alimentare cu apă, canalizare, staţiile de epurare a apelor uzuale cu instalaţiile, con-

strucţiile şi terenurile aferente;
•	terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local, instituţiile publice de interes 

local: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, grădiniţele, şcolile, liceele şi altele asemenea;
•	statuile şi monumentele dacă nu au fost declarate de interes public naţional;
•	etc.

2116Conform Codului civil al Republicii Moldova, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale  nr. 523-XIV din 16.07.1999, Legii privind descentralizarea administrativă ş. a.
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Toate celelalte bunuri (locuinţe, băi, autobuze, cămine culturale, părţi din socie-
tăţile pe acţiuni, alte bunuri imobile şi mobile) care aparţin unităţii administrativ-te-
ritoriale fac parte din domeniul privat, dacă, prin lege sau în modul stabilit de lege, 
nu sînt trecute în domeniul public. 

Unitatea administrativ-teritorială poate dobîndi dreptul de proprietate asupra 
unui bun prin producerea, construirea, confecţionarea acestuia pentru sine, achizi-
ţie publică, succesiune, donaţie, hotărîre judecatorească, transmitere în proprietatea 
publică a unităţii administrativ-teritoriale a proprietăţii publice a statului, alte mo-
duri prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la proprie-
tatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-xIV din 16.07.1999, 
alte acte normative. 

Declararea unui bun ca aparţinînd domeniului public nu scuteşte unitatea admi-
nistrativ-teritorială să facă dovada că bunul a intrat în proprietatea sa în mod legal. 

Dreptul de proprietate deţinut de unitatea administrativ-teritorială poate în-
ceta în urma consumării, pieirii fortuite, distrugerii bunului, înstrăinării lui, inclusiv 
privatizării, altor moduri prevăzute de lege.

Unitatea administrativ-teritorială ca proprietar are dreptul de posesie, folo-
sinţă şi dispoziţie atît asupra bunurilor domeniului public, cît şi celui privat care 
îi aparţin. Aceasta înseamnă că unitatea administrativ-teritorială are dreptul de a 
stăpîni bunul în materialitatea lui, utiliza şi culege fructele, decide soarta materială 
şi juridică a acestuia.

Regimul juridic al domeniului public include în sine un ansamblu de norme juridi-
ce speciale aplicabile bunurilor aparţinînd domeniului public al unităţii administrativ-
teritoriale, precum şi relaţiilor sociale născute în legătura cu constituirea domeniului 
public şi utilizarea acestor bunuri, inclusiv litigiile apărute în această sferă. 

Dreptul de proprietate a unităţii administrativ-teritoriale posedă aceleaşi ca-
ractere ca şi ale altor persoane juridice şi fizice şi anume, este un drept absolut, 
exclusiv şi perpetuu, ceea ce presupune că acest drept este opozabil tuturor terţilor, 
permite unităţii administrativ-teritoriale să facă ceea ce doreşte cu propriul bun în 
limitele prevăzute de lege, şi că dreptul de proprietate durează atît timp cît există 
bunul, şi că acest drept nu se stinge prin neuz. 

Totodată, dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale prezintă şi 
unele caractere specifice care derivă din regimul juridic diferit aplicabil.

Dreptul de proprietate publică este inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil.
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Caracterul inalienabil al dreptului de proprietate publică se manifestă prin fap-
tul că bunurile care sînt obiectul acestui drept nu sînt scoase în circuitul civil, adică nu 
pot fi înregistrate prin acte juridice de drept privat, nici prin voinţa titularului dreptului 
de proprietate şi nici prin voinţa celui care le deţine. De asemenea, caracterul inali-
enabil al dreptului de proprietate publică nu permite dezmembrarea acestuia prin 
constituirea unor drepturi reale precum uzul, uzufructul, servitutea, superficia etc.

Regula inalienabilităţii bunurilor din domeniul public nu interzice, însă, consti-
tuirea unor drepturi reale specifice asupra acestor bunuri, precum dreptul de admi-
nistrare, dreptul de concesiune sau dreptul real de folosinţă şi nici posibilitatea în-
chirierii acestor bunuri, deoarece nu este vorba de înstrăinarea bunurilor respective, 
ci de modalităţi specifice de exercitare a dreptului de proprietate publică, în regim 
de drept public.

De asemenea, transferul bunurilor din domeniul public în cel privat nu repre-
zintă o încălcare a regulii inalienabilităţii, deoarece transferul nu se realizează prin 
acte juridice de drept privat, ci prin acte juridice de drept administrativ. 

Caracterul insesizabil al bunurilor aparţinînd domeniului public este o con-
secinţă a caracterului inalienabil al acestora, deoarece aceste bunuri nu pot fi în-
străinate prin niciun mijloc de drept privat, deci nici prin vînzare silită. Mai mult, 
caracterul insesizabil al bunurilor aparţinînd domeniului public presupune şi impo-
sibilitatea constituirii garanţiilor reale asupra acestor bunuri.

Caracterul imprescriptibil al dreptului de proprietate publică arată că bunu-
rile din domeniul public nu pot fi dobîndite de către alte persoane prin uzucapiune 
sau prin efectul posesiei de bună credinţă asupra bunurilor mobile. 

Imprescriptibilitatea face ca acţiunea în revendicarea dreptului de proprietate 
publică să poată fi introdusă oricînd, iar dreptul la acţiune nu se stinge indiferent de 
timpul cît nu a fost executat. Imprescriptibilitatea, de asemenea, face ca bunurile 
proprietate publică să nu poată fi dobîndite prin uzucapiune, care reprezintă un 
mijloc de drept privat pentru dobîndirea dreptului de proprietate.

Conform prevederilor legale toate actele juridice privind înstrăinarea bunurilor dome-
niului public, darea acestor bunuri în comodat persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu 
capital privat sînt lovite de nulitate. Neutilizarea sau nefolosirea lor de către autorităţile 
administraţiei publice locale nu duce la stingerea dreptului de proprietate asupra lor. 
Aceste bunuri pot fi gestionate numai de autorităţile administraţiei publice locale, între-
prinderile municipale, în anumite cazuri, prevăzute de lege, de societăţile comerciale.

Regimul bunurilor aparţinînd domeniului privat al unităţii administrativ-te-
ritoriale (construcţii, terenuri, automobile, bunuri de consum, de uz gospodăresc 
etc.) este guvernat de norme aparţinînd dreptului comun. Aceste bunuri pot fi 
dobîndite şi înstrăinate prin acte juridice, se pot urmări de creditori şi pierde prin 
prescripţie, cu excepţiile stabilite expres prin lege.
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Dobîndirea bunurilor domeniului privat şi constituirea dreptului de proprietate 
privată a unităţii administrative-teritoriale se poate face prin oricare dintre mijloa-
cele juridice de drept comun, cu unele caractere specifice, în raport cu modurile 
de dobîndire folosite de particulari. Astfel, dobîndirea bunurilor prin vînzare-cum-
părare va fi realizată de structurile unităţii administrativ-teritoriale prin procedu-
ra achiziţiei publice care se va desfăşura potrivit Legii privind achiziţiile publice 
nr.96-xVIdin 13.04.07 şi altor legi, hotărîrilor de Guvern adoptate în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.

Reglementarea juridică a relaţiilor privind achiziţiile publice are ca scop utiliza-
rea eficientă a finanţelor publice şi minimalizarea riscurilor autorităţilor contractan-
te, asigurarea transparenţei achiziţiilor publice, combaterea concurenţei neloiale în 
domeniu etc.

În domeniul achiziţiilor publice, autorităţile administraţiei publice locale trebuie:
•	 să creeze grupuri de lucru responsabile; 
•	 să elaboreze planuri anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice;
•	 să întocmească invitaţii în cadrul procedurilor de achiziţii;
•	 să elaboreze documente de licitaţie şi alte documente aplicabile;
•	 să iniţieze şi desfăşoare proceduri de achiziţii publice;
•	 să întreprindă alte măsuri prevăzute în art.13. al aceleiaşi legi.

Practica de mai mulţi ani ne arată că o parte din funcţionarii publici implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice, nu cunosc suficient de bine prevede-
rile legale şi îndeosebi cele ce ţin de procedurile de achiziţie. În cadrul mai multor au-
torităţi ale administraţiei publice lipsesc planurile anuale şi trimestriale de efectuare 
a achiziţiilor publice, nu sînt respectate cerinţele regulamentare pentru perfectarea 
documentelor necesare, grupurile de lucru pentru achiziţii sînt completate cu per-
soane fără experienţă profesională în domeniu, foarte rar sînt atraşi în componenţa 
grupurilor de lucru, consultanţi, specialişti şi experţi în domeniu, membrii grupurilor 
de lucru nu întotdeauna semnează declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate, 
etc. Această situaţie poate fi, în mare măsură, corectată în procesul de lucru între au-
toritatea publică şi Agenţia Achiziţii Publice din subordinea Ministerului Finanţelor, 
responsabilă de efectuarea supravegherii, controlului şi coordonării interramurale în 
domeniul achiziţiilor publice. 

Dobîndirea bunurilor prin acte cu titlu gratuit condiţionează ca donaţiile să 
fie acceptate din partea administratorului general al domeniului respectiv.

Constituirea domeniului privat poate avea loc şi prin trecerea unor bunuri din 
domeniul public în domeniul privat, care se realizează prin acte de drept admi-
nistrativ, şi anume – prin hotărîri sau decizii ale organelor administraţiei publice 
împuternicite. 
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Aşadar numai bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale pot 
şi trebuie să circule liber, cu anumite excepţii prevăzute de lege. Acestea pot fi înstră-
inate cu titlu gratuit sau date în comodat persoanelor fizice sau juridice cu capital pri-
vat numai pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, în cazul privatizării 
cu titlu gratuit şi atribuirii terenurilor persoanelor fizice pentru construcţia de case 
individuale. Totodată, bunurile domeniului privat nu pot fi înstrăinate cu titlu gratuit 
sau date în comodat persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu capital privat. 

Aleşii locali trebuie să ştie că, în conformitate cu prevederile art.22 din Legea 
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, obiecte ale privatiză-
rii pot fi următoarele bunuri proprietate publică:

a) Pachetele de acţiuni;
b) Părţile sociale;
c) Încăperile nelocuibile, inclusiv cele date în locaţiune;
d) Construcţiile nefinalizate;
e) Complexele de bunuri imobile;
f ) Terenurile aferente bunurilor care se privatizează sau bunurile private, inclusiv 

terenurile pentru construcţii, cu excepţiile prevăzute în lege;
g) Bunurile restituite în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale în urma 

rezilierii/anulării contractelor de vînzare-cumpărare, bunurile transmise de 
persoanele fizice sau juridice în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, 
inclusiv în urma convertirii datoriilor în acţuni.

Tot acolo, se menţionează că nu pot fi privatizate bunurile enumerate în art.13 
ale legii nominalizate mai sus şi bunurile imobile sau mobile pasibile de înregistrare 
de stat, dreptul de proprietate publică asupra cărora nu a fost înregistrat în modul 
stabilit de lege.

Legislaţia în vigoare, inclusiv Legea privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice, enumără bunurile nepasibile de privatizare, printre care pot fi 
evidenţiate întreprinderile municipale care exploatează drumurile auto, terenurile 
din fondul apelor şi cele expuse riscului de alunecări, căile de comunicaţie şi pasa-

jele subterane. 
Rapoartele Curţii de Conturi arată că cele mai frecvente încălcări în cadrul pri-

vatizării se admit la privatizarea încăperilor nelocuibile, construcţiilor nefinalizate, 
terenurilor aferente şi a celor destinate construcţiei, din care motiv recomandăm 
aleşilor locali să ia cunoştinţă de conţinutul capitolului al IV-lea „Particularităţile 
privatizării unor categorii de bunuri” din Legea privind administrarea şi dee-
tatizarea proprietăţii publice nr. 121-xVI din 04.05.2007. 
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Dispunînd de autonomie locală, autorităţile publice locale reglementează 
şi gestionează, sub propria lor responsabilitate şi în interesul populaţiei locale, 
patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale.

Acestea au dreptul de a adopta liber decizii, fără intervenţii din partea altor auto-
rităţi publice, inclusiv a celor centrale. Autonomia administraţiei publice locale este 
garantată de Constituţia Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei 
Locale, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, legisla-
ţia naţională.

Conform prevederilor art.5 din Legea privind administraţia publică locală 
nr.436-xVI din 28.12.2006, autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează 
autonomia locală în sate (comune), oraşe (municipii), raioane sînt consiliile locale / raio-
nale, ca autorităţi deliberative şi primarii şi preşedinţii de raion – ca autorităţi executive. 

Consiliile locale şi raionale decid în toate problemele de interes local şi raional, 
inclusiv în administrarea bunurilor domeniului public şi privat, darea în adminis-
trare, concesionarea, darea în arendă sau locaţiune a bunurilor domeniului public, 
vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă sau locaţiune a bunurilor 
domeniului privat, atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor aflate în proprie-
tatea lor. Acestea, de asemenea decid înfiinţarea înteprinderilor municipale şi soci-
etăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale. 
Pentru informare mai amplă a se vedea art.14 şi 43 din Legea privind adminis-
traţia publică locală şi art.9 din Legea privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice. 

Primarul, preşedintele raionului asigură executarea deciziilor consiliilor locale 
şi raionale, inclusiv şi a celor ce ţin de administrarea bunurilor domeniilor public 
şi privat. Aceştea, răspund de inventarierea bunurilor publice, asigură întreţinerea 
drumurilor şi podurilor în raza teritoriului administrat, asigură repartizarea fondului 
locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrată, 
semnează actele şi contractele în numele colectivităţii locale etc. 

În activitatea de administrare a proprietăţii publice, consiliile locale şi raionale, 
primarii şi preşedinţii de raioane se bazează pe legislaţia civilă, funciară, fiscală, pe 
alte acte normative, precum şi pe tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
este parte.

Autorităţile publice locale de nivelul întîi şi al doilea pot coopera pentru a asigura 
administrarea eficientă şi efectivă a bunurilor publice, realizarea unor proiecte care ne-
cesită eforturi comune ale acestor autorităţi. 
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Autorităţile administraţiei publice locale îşi exercită dreptul de proprietate asu-
pra bunurilor domeniului privat şi prin darea acestora în concesiune, administrare 
fiduciară sau locaţiune. Titularii dreptului de administrare, concesiune sau locaţiune 
îşi vor exercita atributele drepturilor care le aparţine în scopul şi în limitele stabilite 
prin actele de consituire.

Conform prevederilor legale, obiecte ale concesiunii pot fi bunurile sau servici-
ile comunale, de transport public, drumurile auto de alternativă, centralele termo-
electrice, bazele sportive, bazele de recreaţie, alte bunuri sau categorii de servicii 
publice de uz sau de interes local. 

În administrarea fiduciară, prin concurs desfăşurat de administraţia publică lo-
cală, potrivit unui regulament aprobat de Guvern, se dau întreprinderile municipale 
şi valorile mobiliare (cotele de participare) în societăţile comerciale cu capital public 
sau public–privat.

În locaţiune, pe termen lung, cu acordul autorităţii administraţiei publice cen-
trale sau locale, vor fi date fondurile fixe şi alte active neutilizate în procesul tehnolo-
gic de întreprinderile municipale şi de societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar public. În anumite condiţii aceste active pot fi şi vîndute. 

Consiliile locale ca subiecţi ai dreptului de proprietate publică decid necesitatea 
şi modul de trecere a bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale 
dintr-un domeniu în altul ori în proprietatea unei alte unităţi administrativ-teritoria-
le. Acestea sînt deţinătoare de acţiuni în societăţile comerciale, fondează, restructu-
rează, reorganizează sau lichidează întreprinderile municipale, societăţile comerci-
ale cu capital integral sau parţial al unităţii administrativ-teritoriale. Consiliile locale 
hotărăsc care bunuri pot fi concesionate, date în administrarea fiduciară, locaţiune/
arendă sau comodat.

În scopul consolidării disciplinei financiare şi sporirii eficienţei utilizării patrimo-
niului public, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să monitorizeze 
regulat activităţile întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale cu capital 
integral sau majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale.

Anual, pînă la 1 aprilie, autorităţile publice locale de nivelul al doilea trebuie 
să prezinte Guvernului rapoarte privind totalurile administrării proprietăţii unită-
ţilor administrativ-teritoriale pentru anul precedent, iar populaţia poate afla care 
sînt rezultatele administrării proprietăţii publice din Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, în care se publică balanţa anuală a patrimoniului public al Republicii 
Moldova şi raportul anual al Guvernului privind rezultatele administrării şi deetati-
zării patrimoniului public naţional. 
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Bunurile domeniului public sînt luate la evidenţă contabilă, conform norme-
lor aprobate de Ministerul Finanţelor şi în termenele stabilite are loc inventarierea 
lor. Conform Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-xIII din 25.02.98, toate 
bunurile imobile şi alte bunuri proprietate publică trebuie înregistrate în registrul 
de stat, cerinţă deseori ignorată de autortăţile administraţiei publice locale. De ase-
menea, bunurile domeniului public sînt înregistrate în Registrul Patrimoniului Public 
care este ţinut de către Agenţia Proprietăţii Publice. Anual, pînă la 15 aprilie, autorită-
ţile publice locale prezintă acestei instituţii dările de seamă privind patrimoniul pu-
blic, aflat în administrarea lor, modalităţile şi rezultatele utilizării lui, potrivit situaţiei 
de la 1 ianuarie. În Registrul Patrimoniului Public se înscriu date privind valoarea de 
bilanţ a patrimoniului întreprinderilor municipale, societăţilor comerciale cu capital 
public şi public-privat. 

Rapoartele de audit arată că gestionarea patrimoniului de către multe auto-
rităţi publice se efectuează cu neglijarea mai multor prevederi legale. Se întîlnesc 
cazuri cînd acţiunile aleşilor locali cad sub incidenţa Codului contravenţional al 
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.08 şi chiar a Codului penal al Republicii 
Moldova nr.985-XV din 18.04.02.

Autorităţile administraţiei publice locale poartă răspundere pentru obli-
gaţiile lor patrimoniale în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Conform Legii cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-te-
ritoriale delimitarea proprietăţii publice a UAT urma să fie făcută pînă la 1 ianuarie 
2000. Cu toate acestea se mai întîlnesc cazuri cînd unele sau altele imobile nu au 
fost înregistrate la oficiile cadastrale teritoriale şi în prezent nu este clar cărei unităţi 
administrativ-teritoriale îi aparţine. 

Aceeaşi situaţie, din aceleaşi cauze, este şi în delimitarea dintre bunurile dome-
niului public şi a celui privat. 

Aceste neajunsuri, precum şi altele menţionate mai sus au impus includerea în 
proiectul Strategiei naţionale de descentralizare, a următoarelor acţiuni:
•	 elaborarea instrumentelor juridice de delimitare în continuare a proprietăţii de 

stat şi a UAT;
•	 inventarierea şi evidenţa proprietăţii publice a statului şi a unităţilor administra-

tiv-teritoriale;
•	 finalizarea procesului de delimitare a proprietăţii de stat şi a unităţilor adminis-

trativ-teritoriale;
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•	 dezvoltarea capacităţilor APL de administrare a patrimoniului prin elaborarea şi 
desfăşurarea cursurilor de instruire a aleşilor locali privind administrarea eficientă a 
patrimoniului;

•	 elaborarea şi implementarea sistemului de monitorizare şi evaluare a utilizării 
eficiente a patrimoniului;

•	 elaborarea mecanismelor de cooperare (public–privat, public–public, public–
public–privat) pentru gestionarea eficientă a patrimoniului.

Aleşii locali trebuie să înţeleagă că de ei, în mare măsură, de spiritul lor gospo-
dăresc depinde dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale.
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Capitolul V.  
ABORDAREA POLITICILOR PUBLICE PRIVIND APL PRIN 

PRISMA DREPTURILOR OMULUI ŞI A EGALITĂŢII DE GEN

5.1. Standardele naţionale şi internaţionale privind asigurarea 
drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile administra-
ţiei publice locale

5.1.1. Definirea şi conţinutul standardelor în materia drepturilor omului
Recunoaşterea universală a drepturilor, astfel cum au fost definite în actele juri-

dice internaţionale şi implementate în ordinea juridică internă a statelor a condiţio-
nat apariţia unui număr impunător de instituţii internaţionale şi naţionale în a căror 
jurisdicţie intră protecţia fiinţei umane împotriva încălcărilor săvîrşite de autorităţile 
statale. Responsabilitatea pentru asigurarea acestei protecţii îi revine în primul rînd 
Guvernului statului, sub jurisdicţia căruia este plasată persoana fizică. În sensul obli-
gaţiilor pozitive ale statului de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, orice încălcare îi este imputabilă Guvernului unui stat, dacă emană de la 
orice autoritate statală fie ea de nivel central sau local.

Prin urmare, alesul local, fiind persoană oficială, reprezentant al autorităţii de-
liberative sau executive din administraţia publică locală, deţinător al unei părţi a 
puterii de stat, este obligat nu numai să cunoască standardele de protecţie, dar şi 
să le respecte şi să contribuie prin toate căile legale la curmarea oricărui act ilicit ce 
atentează la vreun drept sau libertate sau la restabilirea oricărui drept încălcat.

Standardele în materia drepturilor omului (SDO) sînt totalitatea prescripţiilor 
normative care stabilesc un etalon minim de protecţie, sub nivelul căruia orice con-
duită ar constitui o încălcare. Aceste standarde reprezintă un ansamblu de norme şi 
principii, fixate în actele interne şi în instrumentele internaţionale, care reglemen-
tează conduita autorităţilor statale, fie publice sau locale, pentru asigurarea respec-
tării şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi care stabilesc răspunde-
rea pentru încălcarea acestora. 

Pe plan internaţional, sînt elaborate standardele drepturilor şi libertăţilor 
omului pe care statele se obligă să le introducă în ordinele lor juridice naţionale, 
dar şi sînt instituite proceduri interne şi internaţionale de control asupra respec-
tării acestora.
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În procesul implementării şi respectării standardelor în materia drepturilor 
omului, orice autoritate publică locală trebuie să ţină cont de următoarele reguli 
de bază:

1. SDO sînt constituite preponderent din norme imperative, de la care nu se 
admite nici o derogare, şi care au drept scop principal protecţia fiinţei umane. 

2. Reglementările internaţionale în materia drepturilor omului sînt superioare 
şi prioritare prevederilor din dreptul naţional. 

3. Convenţiile internaţionale în materia drepturilor omului se aplică direct în 
ordinea juridică internă a statelor care le-au semnat şi ratificat, deoarece vizează 
destinatari concreţi – persoane particulare, fizice sau juridice. 

4. Practic, majoritatea convenţiilor în materia drepturilor omului prevăd norme 
care instituie un control asupra aplicării sau respectării corecte a standardelor 
stabilite (fie prin intermediu rapoartelor periodice din partea statelor-părţi, depla-
sări în teren, fie prin examinarea plîngerilor din partea particularilor care se pretind 
victime ale unor încălcări). 

5. Subsidiaritatea mecanismelor internaţionale de control asupra aplicării din 
partea statelor a instrumentelor internaţionale. 

5.1.2. Standarde internaţionale şi naţionale
Standardele internaţionale ale drepturilor omului reprezintă manifestările 

normative ale cooperării statelor, care reglementează conţinutul drepturilor omu-
lui şi libertăţilor fundamentale, obligaţiile statelor în vederea protecţiei drepturilor 
omului, precum şi mecanismele internaţionale chemate să monitorizeze modul în 
care statele realizează această obligaţie. 

Majoritatea SDO se regăsesc în convenţiile internaţionale, cum ar fi Convenţia 
europeană pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale din 
4.11.1950, Carta socială europeană (revizuită) din 5.05.1996, Convenţia cu privire la 
drepturile copilului din 20.11.1989 etc., precum şi în cutuma şi jurisprudenţa inter-
naţională, în actele unilaterale ale organizaţiilor internaţionale etc. 

Convenţiile adoptate în cadrul Consiliului Europei, totalitatea recomandărilor 
Adunării Parlamentare şi ale Comitetului de Miniştri şi jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului formează standardele Consiliului Europei în domeniul drep-
turilor omului. 

Standarde naţionale ale drepturilor omului. Sarcina primordială de protecţie 
a persoanelor, aflate sub jurisdicţia sa, îi revine statului, care este obligat să asigure 
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buna funcţionare a autorităţilor sale, prin implementarea unei legislaţii eficiente şi 
recursuri efective, orientate spre standardele internaţionale de protecţie şi cele mai 
bune practici în domeniu. 

Astfel, conţinutul totalităţii actelor normative interne, care reglementează în-
tinderea şi sfera de aplicare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în 
ansamblu lor, dar şi fiecare în parte, precum şi cele care autorizează amestecul sta-
tului pentru atingerea unui scop legitim, atunci cînd ingerinţa este necesară într-o 
societate democratică, constituie standarde naţionale de protecţie a drepturilor 
omului. 

Spre deosebire de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului, care 
nu formează nicio scară ierarhică între ele, standardele naţionale presupun o sis-
tematizare ierarhică condiţionată de natura juridică a actului în care se conţin: 
Constituţia Republicii Moldova, legile organice, legile ordinare şi alte acte subor-
donate legii.

5.1.3. Principiile de aplicare a standardelor în materia drepturilor omului
Ansamblul normelor care constituie conţinutul SDO se fundamentează pe res-

pectarea următoarelor principii indispensabile: 
a) Principiul universalităţii drepturilor omului, adică standardele în materia 

protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale sînt obligatorii pentru autorităţile 
statale şi au impact universal asupra fiecărui om. 

b) Principiul nediscriminării în reglementarea şi aplicarea drepturilor omu-
lui. Statele sînt obligate să respecte şi să garanteze exercitarea drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale oricărei fiinţe umane, aflată sub jurisdicţia sa, indiferent de rasă, 
sex, limbă, naţionalitate, poziţie socială, religie, opinie politică sau filozofică22.17

c) Principiul egalităţii în drepturi a tuturor oamenilor. Potrivit acestui princi-
piu, toţi oamenii sînt egali în faţa legii şi au dreptul egal la o protecţie din partea 
legii. Evident, principiul egalităţii este derivativul principiului nediscriminării şi îşi 
găseşte consacrarea mereu alături de cel din urmă.

d) Principiul interdependenţei şi indivizibilităţii drepturilor omului. Auto-
rităţile statului nu pot pretinde încălcarea unui drept sau a unei libertăţi pe motivul 
respectării altui drept sau libertăţi. 

e) Principiul restricţiilor şi derogărilor expres autorizate, proporţionale şi 
necesare într-o societate democratică. Potrivit principiului dat, orice imixtiune 
din partea autorităţilor statale trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească un 

17 Art.1, par.3 din Carta ONU; art. 2 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului; art.2 al Pactului 
cu privire la drepturile civile şi politice; art. 14 al Convenţiei europene a drepturilor omului; 
Protocolul 12 la Convenţia europeană a drepturilor omului din 4 noiembrie 2000.

22
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scop legitim şi să fie necesară într-o societate democratică (vezi art.54 din Constituţia 
Republicii Moldova). Orice amestec autorizat prin lege din partea statului în exercita-
rea drepturilor omului trebuie să fie proporţional scopului legitim urmărit.

f) Principiul inalienabilităţii. Drepturile fundamentale nu pot fi retrase sau ce-
date nici de autorităţile publice, nici de omul însăşi. 

5.1.4. Conţinutul drepturilor şi libertăţilor fundamentale
Competenţele de bază ale consiliilor locale, definite în articolul 14 din Legea 

privind administraţia publică locală, presupun interferenţa activităţii alesului local 
cu o serie de drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, a căror conţinut trebuie 
să-l cunoască în exercitarea activităţii sale cotidiene.

Conţinutul acestor drepturi şi libertăţi a fost, în mare parte, interpretat şi definit 
în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cele mai frecvente drepturi 
şi libertăţi, încălcările cărora au fost reclamate în faţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi care pot implica intervenţia autorităţilor locale sînt:

•	 Libertatea de exprimare (libertatea de opinie, libertatea de a primi şi comu-
nica informaţii şi idei). În acest context, statul este obligat să se abţină de la îndoc-
trinarea cetăţenilor aflaţi sub autoritatea lor, precum şi să opereze distincţii între 
indivizi, în funcţie de opiniile împărtăşite.

Libertatea de a comunica informaţii şi idei este relevantă în cadrul vieţii politice şi 
structurii democratice a unei ţări, aşa cum în absenţa unei asemenea libertăţi, este im-
posibilă organizarea unor alegeri republicane sau locale cu adevărat libere. Exercitarea 
deplină a libertăţii de a comunica informaţii, permite şi critica liberă a guvernului sau a 
autorităţilor locale. Această libertate vizează atît presa scrisă, cît şi audiovizualul.

•	 Libertatea de întrunire şi asociere. Libertatea de întrunire se referă doar la 
întrunirile paşnice, atît cele private, cît şi cele publice. Astfel, este considerată legiti-
mă supunerea întrunirilor respective unor autorizări din partea autorităţilor publice, 
atunci cînd acestea iau forma manifestaţiilor sau defilărilor pe drumurile publice. 
În plus, autorităţile locale au obligaţia pozitivă de a-i proteja pe cei ce-şi exercită 
această libertate împotriva violenţelor sau a unor contrademonstraţii. 

Libertatea de asociere reprezintă dreptul indivizilor de a se asocia în scopul pro-
tecţiei unor interese comune, prin formare unor entităţi colective. 

•	 Libertatea gîndirii, conştiinţei şi religiei. 
Autorităţilor locale au anumite obligaţii pozitive în vederea protejării mani-

festărilor religioase, în scopul toleranţei şi pluralismului. De asemenea, ele au şi 
obligaţii negative, în sensul abţinerii de la orice amestec în actele de manifestare 
a religiei sau în ritualurile asociate de acestea. Prin urmare, aleşii locali, indiferent 
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de confesiunea pe care o impărtăşesc, a majorităţii sau a minorităţii comunităţii 
unde au fost aleşi, nu trebuie să se amestece în exercitarea libertăţii religiei şi con-
ştiinţei localnicilor şi trebuie să gestioneze cu imparţialitate eventuale conflicte 
religioase. 

5.1.5. Abordarea Bazată pe Drepturile Omului (ABDO) şi Egalitatea de Gen
APL sînt actori-cheie în asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, deoarece 

majoritatea drepturilor – în special cele economice, sociale şi culturale – ţin nemijlocit 
de competenţa APL. Anume activitatea APL este factorul esenţial în realizarea acestor 
drepturi în Republica Moldova, pentru fiecare persoană, fie femeie sau bărbat.

Esenţa ABDO constă în a pune accentul anume pe drepturilor omului. Omul şi 
drepturile acestuia sînt obiectivul principal şi prioritar al agendei de dezvoltare na-
ţională şi locală. Toate activităţile şi acţiunile ale APL urmează a fi ghidate de o între-
bare primordială: în ce măsură ceea ce se face / se planifică ţine cont de drepturile 
fundamentale ale oamenilor vizaţi şi dacă va avea consecinţe pozitive asupra lor. 

ABDO priveşte omul nu doar ca pe recipient pasiv al beneficiilor, dar şi ca pe 
un agent activ, participant la procesul de dezvoltare locală. Doar prin participarea 
sa activă, omul îşi va putea vocaliza opiniile despre ceea ce el consideră necesar şi 
important. Aceste opinii trebuie să fie nu doar auzite, ci trebuie să existe mecanisme 
sigure care să ia în considerare aceste viziuni, şi atunci cînd este oportun, aceste 
viziuni trebuie să fie prioritare în procesul public decizional. Anume din această per-
spectivă, ABDO este bazată pe 4 principii: participare, transparenţă, responsabili-
zare şi nediscriminare.2318Succint, acest principii pot fi explicate în următorul mod: 
•	 Transparenţă – se oferă informaţii accesibile, adaptate, uşor disponibile, rele-

vante, actualizate pentru toate grupurile comunitare în privinţa tuturor aspec-
telor importante şi la toate etape ale procesului.

•	 Participare – participă şi îşi exprimă opiniile toate grupurile comunitare, inclu-
siv cele vulnerabile. Opiniile sînt analizate atent şi stau la baza deciziilor luate. 
Participarea nu este egală cu consultarea. Consultările publice sînt doar un ele-
ment de start al unui proces cu adevărat participativ.

•	 Responsabilizare – asigurarea unei raportări permanente a decidenţilor faţă de 
constituenţi şi beneficiari. Ultimii au pîrghii reale de influenţare în procesul pu-
blic decizional.

18 Proiectul Ghidului Abordarea Bazată pe drepturile omului şi egalităţii de gen în politici de dezvoltare 
locală şi descentralizare. Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată. Chişinău 2011.

23
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•	 Nediscriminare – asigurarea egalităţii nu doar la nivel de prevederi normative, 
dar şi la nivel de impact şi efecte. Accesul la servicii şi beneficii publice locale 
trebuie adaptat la nevoile diferitelor grupuri comunitare, pentru a asigura un 
impact/efect echitabil şi egal.

	Discriminarea directă este situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favo-
rabil, pe criterii de gen, rasă, naţionalitate, categorie socială, handicap, boala cronică 
etc. decît este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă.

	Discriminare indirectă este situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, 
aparent neutră, ar dezavantaja în special persoane aparţinînd unui grup defavori-
zat, în raport cu persoanele majoritare, cu excepţia cazului în care această dispo-
ziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, 
iar mijloacele de atingere a acestui scop sînt corespunzătoare şi necesare.

Principiul nediscriminării presupune că toţi oamenii urmează să beneficieze 
de dezvoltarea naţională şi locală într-o măsură cît mai echitabilă. Astfel ABDO pune 
un accent sporit asupra împuternicirii grupurilor vulnerabile: grupuri, care din diver-
se motive, deseori legate de discriminare şi marginalizare, nu îşi pot cere şi realiza 
drepturile în măsura cuvenită; aceste grupuri sînt astfel lăsate, în cele mai multe 
cazuri, în afara procesului decizional şi, respectiv, nu ajung să beneficieze într-o mă-
sură echitabilă de roadele dezvoltării naţionale şi locale. 

Care sînt grupurile vulnerabile în contextul dezvoltării locale?
Vulnerabilitatea, din perspectiva ABDO, este vulnerabilitatea faţă de încălca-

rea sau neasigurarea de către stat a standardelor minime în domeniul drepturilor 
fundamentale ale omului. Grupuri vulnerabile sînt deci acele grupuri care, datorită 
unor caracteristici, sînt într-o mai mare măsură deschise la încălcarea sau neasigu-
rarea drepturilor sale: deseori, grupuri minoritare sau neîmputernicite. Există o serie 
de factori care duc la crearea şi menţinerea unui grup vulnerabil, cum ar fi mecanis-
mele slabe ale sprijinului instituţional, valorile sociale şi practicile culturale discrimi-
natorii, barierele politice şi instituţionale sau cadrul legal discriminatoriu. 

În Republica Moldova sînt identificate următoarele grupuri vulnerabile24,19în 
funcţie de: 
•	 Sărăcie: a) bătrîni, b) gospodării casnice mari, c) copii; 

19 „Studiu de vulnerabilitate. Taxonomia şi posibilele implicaţii ale politicilor de descentralizare 
asupra grupurilor vulnerabile din Moldova”. Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, 
Ostaf Sergiu. Chişinău, 2011.

24
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•	 Vîrstă: a) bătrîni, b) tineri, c) copii; 
•	Dizabilităţi: a) persoane cu dizabilităţi mentale, b) copii cu dizabilităţi; 
•	 Limbă/etnie: a) romi, b) bulgari, c) ucraineni, d) găgăuzi; 
•	 Religie: a) musulmani, b) creştini neortodocşi, c) iudei; 
•	 Regiuni rurale: a) copii de vîrstă şcolară, b) partea activă a populaţiei, c) antre-

prenori agricoli;
•	Gen: a) femei, b) victime ale traficului de fiinţe umane, c) victime ale violenţei 

domestice; 
•	 Altele: a) persoane cu HIV, b) minorităţi sexuale. 

Care sînt atribuţiile APL?
Pentru a asigura o dezvoltare cît mai echitabilă şi o abordare bazată pe drep-

turile omului, APL trebuie să ţină cont de existenţa şi importanţa acestor grupuri 
vulnerabile. Mai mult decît atît, ele trebuie să creeze mecanisme reale care să ia în 
consideraţie opinia şi necesităţile acestor grupuri vulnerabile. Este nevoie, uneori, 
de măsuri speciale – adaptate în vederea asigurării drepturilor lor fundamentale. O 
altă viziune este că adresarea prioritară a lacunelor în drepturile fundamentale ale 
grupurilor vulnerabile poate conduce, într-o măsură sporită, la îmbunătăţirea situ-
aţiei întregii comunităţi. Grupurile vulnerabile se vor afla în afara dezvoltării locale 
atîta timp cît necesităţile şi constrîngerile care induc excluziunea, discriminarea şi 
marginalizarea nu vor fi luate în consideraţie. Astfel, trebuie să înţelegem nevoile şi 
perspectivele celor care nu participă în procesul de luare a deciziilor. 

Lucrul cu grupuri vulnerabile şi aprecierea exactă a nevoilor acestora, dar şi a 
comunităţii în întregime, cere un sistem de colectare a datelor dezagregate după 
criterii respective. Întocmirea profilului comunitar detaliat şi actualizarea acestuia în 
mod regular poate servi în calitate de astfel de sistem. 

5.2. Rolul autorităţilor publice locale în asigurarea egalităţii  
de şanse
Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoa-

ne la viaţa economică şi socială fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vîrstă, 
dezabilităţi sau orientare sexuală netradiţională. Aceste aspecte vizează accesul la 
ocuparea forţei de muncă, egalitatea salarială, protecţia maternităţii, concediu pro-
fesional, securitatea socială.

Abordarea problematicii egalităţii de şanse şi tratament între femei şi băr-
baţi pe plan naţional. Legislaţia Republicii Moldova garantează drepturile egale ale 



Ghidul alesului local202

cetăţenilor de a participa la viaţa economică şi socială, de a se pregăti şi forma într-o 
anumită profesie, de a se angaja, promova şi participa la distribuirea beneficiilor. 

Rolul autorităţilor administraţiei publice locale în asigurarea egalităţii de şan-
se este stipulat în Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi (2006), în Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 
2010-2015, în Planul Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 
2011-2014. 

Asigurarea egalităţii de şanse solicită autorităţilor administraţiei publice o abor-
dare integratoare a acestei problematici prin includerea principiului de egalitate în-
tre femei şi bărbaţi în politici, programe, acte normative şi investiţii financiare la 
nivel local. Autorităţile administraţiei publice locale au sarcina să monitorizeze im-
plementarea programelor şi să organizeze campanii de informare privind egalitatea 
de sanse între femei şi bărbaţi la nivel local. În scopul asigurării egalităţii de şanse 
la nivel local, autorităţile administraţiei publice colaborează cu organizaţiile negu-
vernamentale, fundaţiile, sindicatele, patronatul şi organismele internaţionale care 
contribuie la implementarea egalităţii între femei şi bărbaţi.

Atribuţiile şi obligaţiile APL în asigurarea egalităţii de şanse:
•	 asiguraţi participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor, a persoanelor cu deza-

bilităţi, a persoanelor din diverse grupuri etnice la procesul decizional;
•	 facilitaţi reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie;
•	 asiguraţi egalitatea de şanse în formare profesională a femeilor şi bărbaţilor;
•	 asiguraţi egalitatea de şanse în educaţie a fetiţelor şi baieţilor; 
•	 asiguraţi încadrarea copiilor din familii cu venituri mici, copiilor cu dezabilităţi, 

precum şi a celor din grupurile minoritare etnice şi religioase în procesul educa-
ţional la grădiniţă şi şcoală; 

•	 asiguraţi accesul persoanelor cu venituri mici, inclusiv a copiilor ce provin din 
familii cu venituri mici, precum şi a persoanelor în etate la informaţii şi servicii 
medicale şi de asistenţă socială;

•	 asiguraţi participarea reprezentanţilor grupurilor marginalizate pe piaţa muncii; 
•	 nu refuzaţi angajarea unei persoane de sex feminin pe motiv că este însărcinată 

sau are în îngrijire un copil;
•	 nu admiteţi acordarea unui salariu mai mic unei persoane de sex feminin faţă 

de o persoană de sex masculin (faţă de minorităţile etnice la fel), dacă desfăşoa-
ră acelaşi tip de activitate şi în aceleaşi condiţii; 

•	 instalaţi sisteme de semnalizare sonoră şi vizuală pentru persoanele cu handi-
cap la intersecţie cu trafic intens, trecerile de pietoni, drumurile publice;

•	 construiţi spaţii pentru trotuare, scări şi treceri de pietoni;
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•	 întreprindeţi măsuri necesare pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal;
•	 amenajaţi locuri de parcare pentru persoanele cu handicap; 
•	 construiţi rampe pentru accesul persoanelor cu handicap, inclusiv la sediul APL;
•	 încurajaţi furnizorii să folosească forţa de muncă locală, inclusiv din rîndul gru-

purilor defavorizate ş.a.

Un rol semnificativ în asigurarea accesului la servicii de asistenţă şi reabilitare a 
victimelor violenţei în familie şi a victimelor traficului de fiinţe umane îl au autorită-
ţile administraţiei publice. În acest context administraţia publică locală are misiunea 
să susţină dezvoltarea serviciilor specializate pentru victimele violenţei în familie şi 
a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe.

5.3. Principiile şi normele etice în activitatea oficialilor 
aleşi din autorităţile administraţiei publice locale
La etapa actuală, administraţia publică locală din Republica Moldova trece prin-

tr-o etapă de reformă şi renovare. În noile condiţii politice şi administrative, trebuie 
schimbate atît rolul, cît şi statutul oficialilor aleşi şi al funcţionarilor publici din ad-
ministraţia publică locală. Noile valori ale angajaţilor în administraţia publică locală 
trebuie să fie: imparţialitatea politică, loialitate, stabilitate, profesionalism, deschi-
dere şi transparenţă în privinţa activităţii desfăşurate. Un rol important în această 
perioadă îl au normele morale, în special la nivelul, unde activitatea de administrare 
se intersectează cu politica publică. Aceste norme morale sînt stipulate în Legea cu 
privire la conflictul de interese (2008) şi în Legea privind Codul de conduită a func-
ţionarului public (2008). În conformitate cu legile nominalizate, orice funcţionar 
public şi oficial ales, care îndeplineşte atribuţii ce duc la satisfacerea unui interes ge-
neral, trebuie să fie ghidat în activitatea sa de respectarea următoarelor principii ge-
nerale: a) legalitate, b) imparţialitate, c) independenţă, d) profesionalism. Respectarea 
acestor principii va asigura creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare 
în realizarea interesului public, eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din 
cadrul administraţiei publice locale, menţinerea la nivel înalt a prestigiului funcţiei 
publice, crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi func-
ţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, 
pe de altă parte.

În activitatea sa, oficialii aleşi din cadrul autorităţilor administraţiei publice 
trebuie să respecte Constituţia Republicii Moldova şi actele normative în vigoare. 
Autorităţile administraţiei publice locale sînt constituite în vederea soluţionării pro-
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blemelor şi promovarea intereselor tuturor cetăţenilor din comunitatea ce o admi-
nistrează. În acest context oficialii aleşi trebuie:
•	 să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod imparţial, nediscriminatoriu şi echi-

tabil;
•	 să nu acorde prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, 

origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială;
•	 să aibă un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate 

în relaţiile cu cetăţenii şi cu colegii;
•	 să nu influenţeze şi să nu impună persoanele fizice sau juridice să adopte compor-

tamente ilegale, folosindu-se de poziţia sa oficială.
Apartenenţa politică a oficialilor aleşi nu trebuie să influenţeze comportamen-

tul şi decizia acestora. Astfel oficialii aleşi nu trebuie:
•	 să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice şi a altor 

organizaţii social-politice;
•	 să utilizeze resursele publice pentru susţinerea concurenţilor electorali;
•	 să facă agitaţie în favoarea oricărui partid.

Oficialii aleşi trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile cu responsabilitate, compe-
tenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine. 

Administraţia publică locală trebuie să furnizeze cetăţenilor informaţii privind 
activitatea şi planurile sale şi să permită accesul liber la informaţiile cu caracter pu-
blic existente în instituţiile publice. O bună comunicare a administraţiei către cetă-
ţeni necesită timp şi resurse, dar se regăseşte în încrederea şi înţelegerea publică.

Informarea se poate face folosind canalele de comunicare oferite de masa-me-
dia: ziare, emisiuni de radio şi televiziune, anunţuri publice etc. Informarea se mai 
poate face folosind întrunirile publice cu caracter oficial sau neoficial, contactele cu 
diversele asociaţii şi organizaţii, contactele directe cu cetăţenii. 

Fluxul de informaţii de la administraţie la cetăţeni este de maximă importanţă, 
iar lista categoriilor de informaţii accesibile cetăţenilor include: 
•	 Informaţii despre cum este organizată administraţia şi despre cum funcţionează;
•	 Informaţii despre serviciile pe care administraţia le furnizează comunităţii;
•	 Informaţii referitoare la întrunirile în şedinţă a autorităţilor administraţiei publice;
•	 Informaţii financiare (de exemplu, executarea bugetului local: venituri, cheltuieli). 

În procesul de activitate, oficialii aleşi din rîndul autorităţilor locale pot repre-
zenta autoritatea publică locală în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii 
de învăţămînt, conferinţe, seminare şi alte activităţi. În aceste circumstanţe ei tre-
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buie să aibă o conduită care să nu prejudicieze imaginea ţării şi a autorităţii locale 
pe care o reprezintă. În deplasările de serviciu şi în cadrul delegaţiilor, oficialii aleşi 
trebuie să aibă un comportament corespunzător regulilor de protocol şi să respecte 
legile ţării gazdă. 

Oficialii aleşi nu trebuie să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri sau 
alte avantaje care îi sînt destinate personal sau familiei. Ei pot accepta, conform nor-
melor de politeţe şi de ospitalitate unanim recunoscute, semne de atenţie şi suve-
nire simbolice a căror valoare nu depăşeşte un salariu minim pe ţară, conform legii 
privind codului de conduită al functionarului public din 2008.

În caz că oficialului ales i s-a propus un avantaj, el trebuie să informeze comisia 
de etică a consiliului local ori direct autorităţile competente. 

În exercitarea mandatelor sale, aleşii locali trebuie să atragă o atenţie sporită 
situaţiilor de conflicte de interese care pot periclita activitatea autorităţilor publice. 
Conflictul de interese se referă la situaţiile de conflict dintre interesul public/datoria faţă 
de public a alesului şi interesele sale personale, pe care le deţine în calitate de persoană 
privată, care ar putea influenţa necorespunzător exercitarea atribuţiilor şi responsabi-
lităţilor sale oficiale25.20

Conflictul de interese este generat de interesele personale ale oficialilor aleşi. 
Noţiunea de interes personal trebuie înţeleasă într-un sens mai larg şi se referă atît 
la beneficiile personale financiare sau de altă natură obţinute de alesul local în mod 
direct sau indirect în urma îndeplinirii atribuţiilor sale, cît şi de persoanele sale apro-
piate. Legea cu privire la conflictul de interese din 2008 defineşte cîteva categorii de 
persoane apropiate: soţul (soţia), persoanele înrudite prin sînge sau adopţie (părinţi, 
copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşe) şi persoanele înrudite prin afinitate 
(cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră). Situaţiile de conflict de interese im-
plică şi cazurile în care relaţiile de afiliere/asociere a oficialului ales au potenţialul să 
influenţeze în mod necuvenit exercitarea atribuţiilor oficialului ales. 

Apariţia conflictelor de interese în procesul de executare a mandatului de oficial 
ales este inevitabilă. Din acest motiv identificarea cazurilor de conflicte de interese 
şi tratarea lor corectă este deosebit de importantă pentru asigurarea corectitudinii, 
legalităţii, imparţialităţii şi legitimităţii procesului de luare a deciziilor publice. Înşişi 
aleşii locali poartă responsabilitate pentru modul în care activităţile lor private le 
afectează îndeplinirea responsabilităţilor lor de aleşi locali şi trebuie să evite, în mă-

20 „Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în administraţia publică”, p. 3. Prefaţă. 
2003. Pubilcat pe http://www.oecd.org/dataoecd/13/19/2957377.pdf

25
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sura în care este posibil, apariţia situaţiilor de conflict de interese şi/sau să contribu-
ie la identificarea şi rezolvarea acestora în beneficiu public. Prin urmare, legislaţia în 
vigoare cu privire la conflictul de interese obligă oficialii aleşi: 

- să ia decizii şi să facă recomandări ţinînd cont de interesul public şi să renunţe la 
interesul personal;

•	 să se abţină de la participarea la luarea sau executarea deciziilor ce vizează in-
teresele personale sau de apartenenţa lor la anumite organizaţii. De ex: oficialul 
ales nu poate participa la procesul de votare a numirii în funcţie a conducătorului 
unui serviciu, dacă acesta este o rudă a oficialului;

•	 să facă public orice interes personal (activităţile profesionale, calitatea de mem-
bru în diferite organizaţii, relaţiile cu organizaţiile internaţionale etc.) prin depu-
nerea în scris a declaraţiei de interese secretarului consiliului/şeful de resurse 
umane. 
Oficialii aleşi nu au dreptul:

•	 să utilizeze sau să admită utilizarea informaţiei de serviciu în interese personale;
•	 să facă uz de serviciu pentru obţinerea unui beneficiu neprevăzut de lege;
•	 să folosească direct sau indirect, orice bun proprietate publică în interese per-

sonale (de exemplu folosirea autoturismului de serviciu pentru alte calatorii 
decît cele de serviciu etc.);

•	 să facă uz de avantajele funcţiei oficiale pentru a-şi satisface interese proprii.

Tratarea şi soluţionarea conflictului de interese se efectuează de către oficialul 
ales şi de către conducătorul autorităţii administraţiei publice şi, după caz, de către 
Comisia Principală de Etică.



207

ANEXA 1

PROIECTUL STRATEGIEI NAŢIONALE DE DESCENTRALIZARE
NOTĂ REZUMATIVĂ

Ce este descentralizarea?
Descentralizarea este un proces continuu de autoanaliză şi reformă a unui stat, prin 

care se urmăreşte distribuirea optimă a responsabilităţilor şi resurselor între adminis-
traţia publică centrală şi cea locală. Deciziile sînt luate de nivelul de autoritate cel mai 
apropiat de cetăţean (subsidiaritate), astfel încît diversitatea şi calitatea serviciilor oferite 
să corespundă cerinţelor şi nevoilor beneficiarilor, în condiţii de eficienţă economică. 

Descentralizarea, o prioritate a Programului de activitate  
a Guvernului Republicii Moldova
Reforma administraţiei publice locale (descentralizarea) este parte integrantă 

a reformei APC. Avînd ca scop primordial integrarea UE, Republica Moldova tre-
buie să reformeze administraţia publică locală şi centrală. Reforma administraţiei 
publice locale este impusă şi ghidată prin aderarea Moldovei la Consiliul Europei şi 
este inclusă în Strategia Naţională de Dezvoltare şi Programul actual de activitate al 
Guvernului Republicii Moldova. 

Cadrul şi procesul instituţional 
Guvernul Republicii Moldova a instituit o comisie permanentă pentru a dirija şi 

supraveghea procesul de descentralizare. Comisia paritară pentru descentralizare 
(CP) este compusă, în mod egal, din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale 
şi locale. CP funcţionează prin intermediul grupurilor de lucru speciale. Grupurile 
de lucru au misiunea de a identifica problemele, comisia le examinează, şi propune 
soluţii şi strategii de reformă pentru implementare. De asemenea, vor fi elaborate 
strategii sectoriale, iar ministerele de resort vor avea sarcina de a le facilita. Procesul 
este participativ, iar strategia va fi aprobată după dezbateri publice.

Principii
Ca bază pentru elaborarea şi implementarea strategiei a fost stabilit un set de 

principii, printre care drepturile omului şi egalitatea de gen, responsabilizare, par-
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ticipare, transparenţă, nondiscriminare. Pentru o alocare corectă a responsabilităţi-
lor/competenţelor au fost identificate principii ce se referă la alocarea prioritară a 
responsabilităţilor şi transferul ulterior a resurselor financiare, veniturilor, proprietă-
ţii municipale, competenţelor pentru investiţii capitale, toate în corelare şi proporţi-
onal cu responsabilităţile transferate. 

De importanţă primordială sînt principiile subsidiarităţii, eficienţei şi echităţii, prin 
care se asigură un echilibru armonios dintre aria geografică de furnizare a serviciului, 
economiile de scară şi capacitatea instituţională şi managerială pentru exercitarea func-
ţiilor alocate. Şi, nu în ultimul rînd, transparenţa şi predictibilitatea sistemului financiar. 

Viziune
Scopul general al Strategiei de descentralizare este de a crea o administraţie 

publică locală democratică şi autonomă, care să asigure, în mod echitabil, inclusiv 
din perspectiva respectării drepturilor grupurilor vulnerabile, prestarea serviciilor 
publice de calitate şi managementul eficient al competenţelor locale. 

Aceste administraţii publice locale democratice şi autonome, vor avea capa-
citate şi resursele necesare pentru a furniza servicii publice conform necesităţilor 
şi cerinţelor beneficiarilor, în condiţii de eficienţă, eficacitate, echitate, inclusiv din 
perspectiva drepturilor grupurilor vulnerabile, şi disciplină financiară. 

Domenii de acţiune
Au fost determinate şapte domenii de acţiune şi identificate problemele spe-

cifice şi obiectivele rezultate. Un set de acţiuni prioritare a fost conceput şi îmbinat 
într-un plan de acţiune cuprinzător. 

1. Transferul responsabilităţilor
Probleme: Delimitarea responsabilităţilor între autorităţilor administraţiei pu-

blice de diferite niveluri este incertă şi neclară. Transferul responsabilităţilor către 
autorităţile administraţiei publice locale s-a efectuat fără asigurarea mijloacelor fi-
nanciare. Autorităţile publice centrale intervin în mod nejustificat în competenţele 
de nivel raional şi local, iar autorităţile publice raionale intervin în funcţiile locale. 
Grupurile vulnerabile întîmpină greutăţi în accesarea serviciilor publice locale. 

Obiective specifice: Procesul de reformă va crea un sistem de transfer al compe-
tenţelor între autorităţile publice centrale şi cele locale, caracterizat prin claritate, 
funcţionalitate şi stabilitate. Acesta va corela responsabilităţile cu resursele financia-
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re disponibile şi cu capacităţile administrative ale APL. Ca rezultat, serviciile publice 
vor fi furnizate într-un mod eficient şi eficace, cu acces îmbunătăţit, echitabil şi con-
form nevoilor şi cerinţelor beneficiarilor, inclusiv a grupurilor vulnerabile, asigurînd 
un nivel minim de calitate a serviciilor prestate. 

Principalele activităţi şi priorităţi: Procesul va începe prin crearea unui nomenclator 
de competenţe şi responsabilităţi ale autorităţilor publice locale. Apoi, va fi evaluat ne-
cesarul de resurse financiare pentru a executa competenţele. Un sistem clar de alocare 
al responsabilităţilor va fi elaborat şi adoptat de către Guvern şi va fi propusă o nouă 
alocare de responsabilităţi între nivelurile autorităţilor publice. Un pas important va fi 
elaborarea strategiilor sectoriale pentru servicii complexe în cazul în care toate nivelurile 
autorităţilor publice trebuie să fie implicate (educaţie, servicii sociale etc.). 

2. Descentralizarea financiară 
Probleme: Autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie finan-

ciară limitată şi potenţial fiscal limitat. Bugetele autorităţilor administraţiei publice 
de nivel inferior depind de cele de nivel imediat superior. Sistemul de transferuri 
este ineficient, imprevizibil, lipsit de transparenţă şi oferă puţine stimulente pentru 
responsabilitatea fiscală. 

Obiective specifice: Sistemul actual de finanţe publice locale va fi perfecţionat, 
astfel încît să se asigure autonomia financiară şi bugetară a autorităţilor publice lo-
cale, maximizarea eficienţei şi asigurarea echităţii în alocarea resurselor, cu menţi-
nerea disciplinei financiare. 

Principalele activităţi şi priorităţi: Procesul va începe prin revizuirea sistemului 
existent de taxe şi impozite, cu scopul de a corela alocarea funcţiilor cu veniturile şi 
a spori veniturile locale proprii. În acelaşi timp, sistemul de transferuri va fi revizu-
it pentru a deveni transparent şi previzibil, stimulînd creşterea veniturilor locale şi 
permiţînd autorităţilor publice să furnizeze servicii publice de calitate. Este prevăzut 
un sistem de echilibrare echitabil. În timp ce va fi obţinută autonomia bugetară, un 
sistem pentru perfecţionarea gestiunii financiare va fi pus în aplicare.

3. Descentralizarea patrimonială
Probleme: Identificarea şi delimitarea proprietăţii pe niveluri ale autorităţilor 

administraţiei publice, precum şi ale bunurilor din domeniul public şi privat, este 
neclară şi nefinisată. Gestionarea patrimoniului este ineficientă. 

Obiective specifice: Finalizarea procesului de identificare şi delimitare a propri-
etăţii UAT şi de stat, precum şi identificarea bunurilor din domeniul public şi privat 
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al acestora. Implementarea cadrului legal şi normativ care va facilita gestionarea 
responsabilă, independentă, efectivă şi eficientă a patrimoniului. 
Principalele activităţi şi priorităţi: Vor fi elaborate proiecte de legi pentru a reglemen-
ta delimitarea proprietăţii de stat şi a UAT, a bunurilor din domeniul public şi cel 
privat. Va fi efectuată o inventariere a proprietăţii publice şi a bunurilor proprietăţii 
publice şi înregistrarea acestor bunuri. Un set de cursuri de instruire va fi elaborat şi 
desfăşurat pentru a perfecţiona cunoştinţele şi abilităţile autorităţilor publice locale 
de a administra eficient patrimoniul public. 

4. Dezvoltarea economică, planificarea urbană şi teritorială
Probleme: Bazele de date naţionale, planurile urbanistice generale, precum 

şi strategiile de dezvoltare locală sînt incomplete, neactualizate şi nedelimitate. 
Datele dezagregate conform tuturor categoriilor de populaţie lipsesc. Capacităţile 
instituţionale şi resursele autorităţilor publice locale sînt insuficiente.

Obiective specifice: Crearea şi implementarea mecanismelor de asigurare a unei 
dezvoltări locale durabile. Managementul serviciilor publice locale va fi îmbunătă-
ţit pentru a sprijini programele integrate de investiţii capitale şi ameliora condiţiile 
dezvoltării locale. 

Principalele activităţi şi priorităţi: Activităţile cuprind trei domenii: perfecţiona-
rea cadrului legal pentru a stimula dezvoltarea economică locală; dezvoltarea capa-
cităţilor instituţionale ale autorităţilor publice locale de a atrage resurse financiare 
pentru implementarea planurilor urbanistice şi a strategiilor; şi elaborarea sau actu-
alizarea planurilor urbanistice şi a strategiilor de dezvoltare locală sau regională. 

5. Capacitate administrativă
Probleme: Sistemul administrativ este fragmentat în mod excesiv. Autorităţile 

administraţiei publice locale nu au capacitate fiscală şi instituţională pentru a asi-
gura servicii publice şi a obţine economii de scară. Majoritatea APL au mai mult o 
funcţie de reprezentare decît de furnizare a serviciilor. 

Obiective specifice: În urma implementării reformei de descentralizare, să fie sti-
mulate activităţile de cooperare între autorităţile locale/regionale, care ar contribui 
la furnizarea eficientă a serviciilor publice de către APL.

Principalele activităţi şi priorităţi: Prezentarea modelelor alternative de raţionali-
zare a prestării serviciilor publice şi de stimulare a cooperării între autorităţile loca-
le/regionale (cooperarea intermunicipală).
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6. Capacitatea instituţională
Probleme: Autorităţile administraţiei publice centrale impun restricţii (limitări), 

iar administrarea defectuoasă a resurselor umane determină autorităţile publice lo-
cale să fie incapabile să îşi execute funcţiile. 

Obiective specifice: Dezvoltarea unui sistem instituţional şi juridic de manage-
ment al resurselor umane la nivel local, care să asigure autoritatea deplină a auto-
rităţilor alese asupra executivului lor. Sistemul trebuie să asigure recrutarea trans-
parentă, eficace şi nediscriminatorie a funcţionarilor, motivarea şi stabilitatea în 
funcţie, precum şi reducerea influenţei politice, care să contribuie la îmbunătăţirea 
competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor angajaţilor APL. 

Principalele activităţi şi priorităţi: În primul rînd, activităţile se referă la sporirea auto-
nomiei locale în ceea ce priveşte structura instituţională şi politica de personal (dezvol-
tarea cadrului legal şi normativ), precum şi îmbunătăţirea managementului resurselor 
umane, inclusiv prin mecanisme afirmative speciale pentru femei şi grupuri vulnerabile. 
În al doilea rînd, este vizat sistemul educaţional şi de formare profesională, prin elabora-
rea programelor de învăţămînt în domeniile selectate (planificare strategică participati-
vă, managementul financiar al APL, gestionarea serviciilor publice locale etc.). 

7. Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitatea de gen 
Probleme: Autorităţile administraţiei publice centrale intervin sau tutelează în 

mod excesiv în administraţia publică locală. Participarea populaţiei în treburile lo-
cale (procesul decizional local) este relativ pasivă. Normele etice (de exemplu, con-
flictul de interese) sînt slab implementate.

Obiective specifice: crearea unui sistem instituţional şi juridic care va asigura au-
tonomia funcţională deplină a autorităţilor publice locale şi care va oferi instrumen-
te eficace de responsabilizare a APL, de participare a populaţiei în procesele de lua-
re a deciziilor, de reducere a corupţiei şi de garantare a echităţii şi nediscriminării.

Principalele activităţi şi priorităţi: Îmbunătăţirea sistemului electoral pentru a 
asigura o reprezentare mai largă, precum şi a spori responsabilizarea şi competenţa 
aleşilor locali. O atenţie specială este acordată îmbunătăţirii reprezentării femeilor şi 
grupurilor vulnerabile în organele locale alese. 

Etape 
Implementarea Strategiei este divizată în două etape: pe termen scurt, etapă imedi-
ată, pînă la sfîrşitul anului 2012 şi pe termen mediu (2012 - 2015).
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ANEXA 2 

LEGE NR. 436  dIN  28.12.2006 PRIvINd AdMINISTRAţIA PuBLICă LOCALă

Publicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35     art Nr : 116

MODIFICAT
LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316
LP229 din 23.09.10, MO231-234/26.11.10 art.730; în vigoare 26.11.11
LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696
LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689
LP213 din 09.09.10, MO190/29.09.10 art.626
LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559
LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551
LP187 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.507
LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270
LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586
LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288
RMO70 din 25.05.07, MO70-73/25.05.07 pag.25
NOTĂ: În cuprinsul legii, textul „direcţia teritorială control administrativ” se substi-
tuie prin textul „oficiul teritorial al Cancelariei de Stat” prin LP93-XVIII din 04.12.09, 
MO187-188/18.12.09 art.586

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE

Articolul 1. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
colectivitate locală - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială;
administraţie publică locală - totalitatea autorităţilor publice locale constituite, 

în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei uni-
tăţi administrativ-teritoriale;

autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi - autorităţi publice, luate 
în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşu-
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lui (municipiului) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colec-
tivităţilor locale;

autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea - autorităţi publice, 
luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, munici-
piului Chişinău, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru pro-
movarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-
teritoriale respective;

primar - autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale 
şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat;

primărie - structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor 
sale legale;

consiliu local - autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii ad-
ministrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării pro-
blemelor de interes local;

preşedinte al raionului - autoritate publică executivă a consiliului raional;
aparatul preşedintelui raionului - structură funcţională care asistă preşedintele 

raionului în exercitarea atribuţiilor sale legale;
audit intern – activitate independentă şi obiectivă, efectuată în baza evaluării 

riscurilor, care oferă autorităţii administraţiei publice locale servicii de consultanţă 
şi de asigurare rezonabilă privind eficacitatea sistemului de management financiar 
şi de control, organizat pentru atingerea obiectivelor autorităţii menţionate.

[Art.1 noţiunea “audit intern”abrogată prin LP229 din 23.09.10, MO231-
234/26.11.10 art.730; în vigoare 26.11.11]
[Art.1 noţiunea în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]

Articolul 2. Obiectul de reglementare
(1) Prezenta lege stabileşte şi reglementează modul de organizare şi funcţiona-

re a autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale.
(2) Modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice 

locale în unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special se reglementea-
ză în baza prevederilor fixate în Constituţie, în Legea privind descentralizarea 
administrativă, în Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei şi în prezen-
ta lege.

(3) Controlul asupra respectării legislaţiei în unităţile teritoriale autonome cu 
statut juridic special se efectuează de către Guvern, prin intermediul autorităţilor 
publice centrale de specialitate, în condiţiile prezentei legi.
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Articolul 3. Principiile de bază ale administrării publice locale
(1) Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe 

principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţi-
lor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie decizi-
onală, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea 
ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, 
autoritatea în limitele teritoriului administrat.

(3) Aplicarea principiilor enunţate în prezentul articol nu poate afecta caracte-
rul unitar şi indivizibil al statului.

Articolul 4. Statutul juridic al unităţii administrativ-teritoriale
Unitatea administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public şi dis-

pune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi 
administrativ-teritoriale.

Articolul 5. Subiecţii autonomiei locale
(1) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia 

locală în sate (comune), oraşe (municipii) sînt consiliile locale, ca autorităţi delibera-
tive, şi primarii, ca autorităţi executive.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia 
locală în raioane sînt consiliile  raionale, ca autorităţi deliberative, şi preşedinţii de 
raioane, ca autorităţi executive.

(3) Consiliile locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi primarii sînt aleşi în 
condiţiile Codului electoral.

Articolul 6. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
(1) Consiliile locale şi cele raionale, primarii şi preşedinţii de raioane funcţio-

nează ca autorităţi administrative autonome, soluţionînd treburile publice din sate 
(comune), oraşe (municipii) şi raioane în condiţiile legii.

(2) Raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază prin-
cipiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor 
comune.

(3) Între autorităţile centrale şi cele locale, între autorităţile publice de nivelul 
întîi şi cele de nivelul al doilea nu există raporturi de subordonare, cu excepţia cazu-
rilor prevăzute de lege.

(4) Orice control administrativ exercitat asupra activităţii desfăşurate de către 

autorităţile publice locale nu trebuie să urmărească alt scop decît asigurarea respec-
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tării legalităţii şi a principiilor constituţionale, iar controlul de oportunitate poate 
viza doar realizarea competenţelor care le-au fost delegate, în condiţiile legii.

(5) Autorităţile administraţiei publice centrale consultă asociaţiile reprezentative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale în problemele ce ţin de administraţia pu-
blică locală. [Art.6 al.(5) modificat prin LP187 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.507]

(6) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, şi autorităţi-
lor administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special.

Articolul 7. Autonomia şi legalitatea în activitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale
În realizarea competenţelor lor, autorităţile administraţiei publice locale dispun de 

autonomie, consfinţită şi garantată prin Constituţia Republicii Moldova, Carta Europeană 
a Autonomiei Locale şi prin alte tratate la care Republica Moldova este parte.

Articolul 8. Consultarea populaţiei
(1) În problemele de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teri-

torială, populaţia poate fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile 
Codului electoral.

(2) În problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii 
administrativ-teritoriale pot fi organizate, cu această parte, diverse forme de consul-
tări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii.

(3) Proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în conformitate 
cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezen-
tativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau 
al doilea, după caz.

[Art.8 al.(3) introdus prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]

Articolul 9. Suportul financiar al autonomiei locale
Pentru asigurarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale 

elaborează, aprobă şi gestionează în mod autonom bugetele unităţilor administra-
tiv-teritoriale, avînd dreptul să pună în aplicare taxe şi impozite locale şi să stabileas-
că cuantumul lor în condiţiile legii.

Articolul 10.  Organizarea activităţii autorităţilor publice locale
(1) Autorităţile publice locale îşi desfăşoară activitatea în domeniile stabilite de 

Legea privind descentralizarea administrativă, dispunînd în acest scop de compe-
tenţe depline care nu pot fi puse în cauză sau limitate de nici o autoritate publică, 
decît în condiţiile legii.
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(2) Competenţele autorităţilor publice locale sînt delimitate în condiţiile pre-
zentei legi între competenţele autorităţilor publice deliberative şi executive de ni-
velurile întîi şi al doilea.

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot să stabilească ori să impu-
nă competenţe autorităţilor publice locale fără o evaluare prealabilă a impactului 
financiar pe care aceste competenţe l-ar putea genera, fără o consultare a autorită-
ţilor locale de nivelul corespunzător şi fără ca colectivităţile locale să fie asigurate cu 
mijloacele financiare necesare.

Capitolul  II
CONSILIILE LOCALE (SĂTEŞTI, COMUNALE,

ORĂŞENEŞTI, MUNICIPALE)

Secţiunea 1
COMPONENŢA ŞI CONSTITUIREA CONSILIILOR LOCALE

Articolul 11. Numărul de consilieri

(1) Consiliile locale sînt compuse din consilieri aleşi în condiţiile Codului electo-
ral. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii 
administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, con-
form datelor statistice, după cum urmează:

Numărul de locuitori ai unităţii                                Numărul de
administrativ-teritoriale                                              consilieri

pînă la 1500                                                           9
între 1501 şi 2500                                                 11
între 2501 şi 5000                                                 13
între 5001 şi 7000                                                 15
între 7001 şi 10000                                               17
între 10001 şi 20000                                              23
între 20001 şi 50000                                              27
între 50001 şi 100000                                            33
între 100001 şi 200000                                          35
peste 200000                                                            43

(2) Prin derogare de la alin.(1), numărul de consilieri în consiliul municipiului 
Chişinău se stabileşte potrivit art.56.

Articolul 12. Statutul alesului local

Statutul juridic şi organizarea activităţii aleşilor locali din cadrul autorităţilor 
publice locale, inclusiv din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, se 
reglementează prin Legea privind statutul alesului local.
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Articolul 13. Constituirea consiliilor locale

(1) Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin 
două treimi din numărul de consilieri specificat la art.11.

(2) Consiliul local se întruneşte în primă şedinţă în termen de 20 de zile calenda-
ristice de la data validării mandatelor de consilier. Consilierii din unităţile adminis-
trativ-teritoriale de nivelul întîi se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a consiliu-
lui electoral de circumscripţie. Consiliul electoral de circumscripţie notifică Comisiei 
Electorale Centrale prima convocare a consiliului local.

(3) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi 
din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majori-
tate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. 
Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă 
convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa va 
fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în 
care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni 
nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.

(4) Lucrările primei şedinţe sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei pre-
zenţi la şedinţă, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi.

Secţiunea a 2-a
COMPETENŢELE CONSILIILOR LOCALE

Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale
(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate proble-

mele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.
(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice 

locale de nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, 
consiliul local realizează următoarele competenţe:

a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a im-
pozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi 
acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar;

b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (co-
munei), oraşului (municipiului);

c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiu-
ne a bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după 
caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în lo-
caţiune a bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), 
după caz, în condiţiile legii;
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e) decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a 
satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;

f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a 
drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum 
şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi de agrement de interes local;

f1) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asupra tăierii, defrişării arborilor şi 
arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/
sau asupra strămutării lor;

[Art.14 al.(2), lit f1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
g) decide efectuarea auditului intern;
h) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile 

publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuieli-
lor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate;

[Art.14 al.(2), lit h) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor 

comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale;
i1) decide asupra atribuirii terenurilor pentru amplasarea stupinelor;
[Art.14 al.(2), lit i1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
j) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice 

locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes pu-
blic, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice 
locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din 
străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

k) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalie-
ră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate;

l) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale struc-
turilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi schema de salarizare a perso-
nalului acestora;

m)  aprobă statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) şi regulamen-
tul consiliului pe baza statutului-cadru şi a regulamentului-cadru, aprobate de 
Parlament; aprobă alte regulamente şi reguli prevăzute de lege;

n) aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a 
fondurilor speciale, aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului buge-
tar; operează modificări în bugetul local;

o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale localităţilor din compo-
nenţa unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi planurile de amenajare 
a teritoriului;

p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de 
altă natură;
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q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiile publice 
şi serviciile publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelor pentru ser-
viciile publice de alimentare cu energie termică, inclusiv aprobă regimul de lucru al 
întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de propri-
etate şi forma juridică de organizare, precum şi al persoanelor fizice care practică 
comerţul.

[Art.14 al.(2), lit q) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
[Art.14 al.(2), lit.q) modificată prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
r)  aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local;
s) aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale, atribuie sau schimbă de-

numirile de străzi, pieţe, parcuri şi de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data 
celebrării hramului localităţii respective, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi 
celor străini cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al satului (comunei), 
oraşului (municipiului), în condiţiile legii;

s1) aprobă regulile de întreţinere a cîinilor, a pisicilor şi a altor animale domestice;
[Art.14 al.(2), lit.s1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), precum şi îl (îi) 

eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;
[Art.14 al.(2), lit.t) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
u) numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 

2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secretarul consiliu-
lui, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale se-
cretarului, deleagă primarului competenţa evaluării performanţelor lui profesionale;

[Art.14 al.(2), lit.u) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agre-

ment de interes local; înfiinţează şi organizează tîrguri, pieţe, parcuri şi locuri de 
distracţie şi agrement, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;

w) desemnează reprezentantul său în instanţele de judecată, în litigiile privind 
legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi 
publice; formează, din rîndul membrilor săi, în funcţie de specificul şi necesităţile 
locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate, mo-
difică componenţa acestora;

w1) formează comisii administrative conform legislaţiei în vigoare;
[Art.14 al.(2), lit.w1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 

art.35]
x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii pri-

vind activitatea poliţiei municipale, a pompierilor şi formaţiunilor de protecţie civilă 
de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;
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y) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură pro-
tecţia drepturilor copilului; decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente 
vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative; înfiinţează şi asigu-
ră funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

z) examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiază dările 
de seamă şi informaţiile primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi 
municipale şi instituţii publice din subordine; ridică mandatul consilierilor în condi-
ţiile legii; iniţiază, după caz, şi decide desfăşurarea referendumului local.

z1) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de deci-
zii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social 
(asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei 
sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme 
care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.

[Art.14 al.(2), lit.z1) introdusă prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
(3) Consiliul local realizează şi alte competenţe stabilite prin lege, prin statutul 

satului (comunei), oraşului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului.
(4) Consiliul local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără 

indicarea sursei de acoperire a costului realizării deciziilor respective.

Secţiunea a 3-a
FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Articolul 15. Mandatul consiliului local
(1) Durata mandatului consiliului local este stabilită de Codul electoral.
(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit 

pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de 

război sau catastrofă.

Articolul 16. Convocarea consiliului local
(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni, la convocarea 

primarului, cu excepţia primei şedinţe.
(2) Consiliul local se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi pro-

pusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din 
numărul consilierilor aleşi.

(3) Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa or-
dinară şi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa extraordinară.

(4) În cazuri de maximă urgenţă - calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epi-
demii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare - determinată de inte-
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resele locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului), convocarea consiliului 
local se poate face de îndată.

(5) Convocarea consiliului local se face prin dispoziţie a primarului sau, în ca-
zul în care acesta se află în imposibilitatea de a convoca consiliul, a viceprimarului. 
Dacă primarul sau viceprimarul refuză convocarea consiliului local, cu ordinea de zi 
propusă, acesta este convocat de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi. 
În înştiinţarea convocării în şedinţă, care se expediază consilierilor, se indică ordinea 
de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

(6) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor satului (comunei), oraşului (mu-
nicipiului) prin presa locală sau prin alte mijloace de informare, inclusiv prin afişare.

(7) Consiliul local alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor pre-
zenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şe-
dinţei este asistat de secretarul consiliului local.

Articolul 17. Transparenţa şedinţelor
(1) Şedinţele consiliului local sînt publice.
(2) Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.
(3) Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi inte-

resate au dreptul:
[Art.17 al.(3) modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional;
b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare 

a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliu-
lui local şi ale primăriei;

c) de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii;
d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau 

în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse pro-
iecte de decizie supuse dezbaterilor.

(4) Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor administrativ-
teritoriale respective sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru asigura-
rea posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor , a asociaţiilor constituite în 
corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin 
intermediul:

[Art.17 al.(4) modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
a) informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute de consiliul local;
b) recepţionării şi examinării, în timp util, a tuturor recomandărilor, sesizărilor, 

scrisorilor, adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, la elaborarea 
proiectelor de decizii sau a programelor de activitate;
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c) promovării unei politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii;
d) publicării programelor, strategiilor, agendei şedinţelor pe diverse suporturi 

informaţionale.
(5) Împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local sau compromiterea 

procesului decizional prin acţiuni deliberate de ascundere a informaţiei de interes 
public se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 18. Ordinea de zi a şedinţei
(1) Şedinţa consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propuse de primar 

sau de consilierii care, în condiţiile art.16, au cerut convocarea lui.
(2) Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şe-

dinţei şi se efectuează cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, respectîndu-se pre-
vederile art.22 alin.(1).

Articolul 19. Caracterul deliberativ al şedinţei
(1) Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie.
(2) Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea 

consilierilor aleşi.
(3) În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul ma-

jorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul 
consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se ad-
optă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.

(4) Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor propri-
etate a satului (comunei), oraşului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi 
impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, aso-
cierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul 
majorităţii consilierilor aleşi.

(5) Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două tre-
imi din numărul consilierilor aleşi.

(6) Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin 
vot nominal.

(7) Proiectele de decizii sînt propuse de consilieri şi/sau de primar.

Articolul 20. Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor
consiliului local
(1) Deciziile consiliului local se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşu-

rării şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consi-
liului. Deciziile privind numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului 
consiliului nu se contrasemnează. Pentru fiecare şedinţă, consiliul desemnează un 



223

consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va 
afla în imposibilitatea de a o semna.

[Art.20 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(2) În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ile-

gală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea 
acestei decizii.

(3) Secretarul consiliului va remite decizia consiliului local primarului şi, în cazu-
rile prevăzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după 
data semnării.

(4) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul sesizea-
ză oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.

(5) Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă 
publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individu-
al - la data comunicării persoanelor vizate.

Articolul 21. Limitarea dreptului de vot
(1) Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adopta-

rea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:
a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în pro-

blema supusă dezbaterii;
b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, 

instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror pri-
vinţă se adoptă decizia;

c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi Legii privind 
statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la 
data apariţiei.

(2) Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) pot fi 
declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ.

Articolul 22. Examinarea problemelor în şedinţa consiliului local
(1) Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local se examinează de 

către acesta dacă sînt însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a con-
siliului şi, după caz, de raportul sau avizul primăriei şi/sau al subdiviziunii de resort 
a serviciului public descentralizat sau a celui desconcentrat, precum şi de sinteza 
recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice.

[Art.22 al.(1) modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), problemele înscrise pe ordinea de zi 

a şedinţei consiliului local, în cazurile prevăzute la art.16 alin.(4), se examinează şi 
asupra lor se adoptă decizii în lipsa materialelor indicate la alin.(1).
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(3) Dezbaterile din şedinţa consiliului local se consemnează într-un proces-verbal.
(4) Procesul-verbal şi documentele examinate în şedinţă se depun într-un dosar spe-

cial, numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele şedinţei şi de secretarul consiliului local.

Articolul 23. Răspunderea consilierilor în consiliul local
(1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deci-

ziile acestuia pe care le-au votat.
(2) Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, 

pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului.
(3) La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în proce-

sul-verbal al şedinţei. În aceste cazuri, faţă de consilierul care şi-a consemnat opinia se-
parată şi dezacordul cu decizia adoptată de consiliu nu se aplică prevederile alin.(1).

Articolul 24. Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier
(1) Mandatul consilierului se ridică de către consiliu în caz de:
a) încălcare de către consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărîre jude-

cătorească definitivă;
b) incompatibilitate a funcţiei;
c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau a 

sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţia de consilier;
d) demisie.
(2) Consilierul poate ataca decizia de ridicare a mandatului în instanţa de con-

tencios administrativ.
(3) În caz de deces al consilierului, mandatul acestuia se declară vacant de con-

siliul respectiv.
(4) Mandatul se consideră vacant de îndată ce decizia cu privire la ridicarea lui în con-

diţiile alin.(1) a fost adusă la cunoştinţă consilierului vizat. În cazul în care comunicarea de-
ciziei este imposibilă, mandatul se consideră vacant din momentul adoptării deciziei.

Articolul 25.  Dizolvarea consiliului local
(1) Consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:
a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au 

fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive, 
întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;

b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11;
c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de 

numărul şedinţelor.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau, 
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după caz, primarul ori Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată 
pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului local.

(3) Dizolvarea de drept a consiliului local în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată 
de către primar şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvă-
rii, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor locale noi.

[Art.25 al.(3) modificat prin LP213 din 09.09.10, MO190/29.09.10 art.626]
(4) Parlamentul dizolvă consiliul local, la propunerea motivată a primarului sau 

a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţi-
ile alin.(2), prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea.

(5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului local se 
stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral.

(6) Pînă la constituirea unui nou consiliu, primarul va soluţiona problemele cu-
rente ale unităţii administrativ-teritoriale.

Capitolul  III
PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL

Articolul 26. Primarul şi viceprimarul
(1) Primarul este şeful administraţiei publice locale. Primarul participă la şedin-

ţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor problemelor supu-
se dezbaterii.

(2) Primarul şi viceprimarii cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.
[Art.26 al.(2) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
[Art.26 al.(2) modificat prin LP187 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.507]
(3) Consiliul local, la propunerea primarului, decide instituirea funcţiei de vice-

primar şi stabileşte numărul de viceprimari care vor asista primarul în exercitarea 
atribuţiilor sale.

(4) În funcţia de viceprimar poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul 
consilierilor.

(5) Viceprimarii exercită  atribuţiile  stabilite de primar şi poartă răspundere în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Art.26 al.(6) exclus prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

Articolul 27. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatului de primar
(1) Confirmarea legalităţii alegerii primarului şi validarea mandatului acestuia 

se fac în condiţiile Codului electoral.
(2) Validarea sau invalidarea mandatului de primar se aduce la cunoştinţă pu-

blică, se comunică oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi se prezintă de către un 
judecător la prima şedinţă sau, după caz, la o şedinţă extraordinară a consiliului.
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(3) În caz de invalidare a mandatului de primar, se organizează alegeri noi în 
condiţiile Codului electoral.

Articolul 28. Încetarea înainte de termen a mandatului de primar
(1) Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data va-

lidării următorului mandat de primar, cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează 
înainte de termen. Prelungirea, prin lege organică, a mandatului primarului poate 
avea loc numai în caz de război sau catastrofă.

(2) Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de:
a) demisie;
b) incompatibilitate a funcţiei;
c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 luni 

consecutive, inclusiv pe motiv de boală;
d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare;
e) deces.

Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice 

locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea admi-
nistrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

a) asigură executarea deciziilor consiliului local;
b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de sala-

rizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;
c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de mun-

că cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea 
autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi 
controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

[Art.29 al.(1), lit.c) modificată prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
[Art.29 al.(1), lit.c) modificată prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689]
d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);
e) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-terito-

riale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 
prezintă spre aprobare consiliului local;

f )  exercită funcţia de ordonator principal de credite al satului (comunei), oraşu-
lui (municipiului); verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor 
de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;

g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui 
privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale;
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h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboa-
re, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru 
buna lor funcţionare;

i)  propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a 
serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a 
serviciilor respective de gospodărie comunală;

j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asi-
gură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realiza-
rea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

j1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele 
bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de parte-
neriat public-privat; 

 j2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat pu-
blic-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de 
partener public;

[Art.29 al.(1), lit.j1)-j2) introduse prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
k) eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;
l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei 

transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere 
în raza teritoriului administrat;

m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestio-
nării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane 
fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, 
în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii 
locale, cu excepţiile prevăzute de lege;

o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privi-
re la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);

p) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă;

q) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, suprave-
ghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;

r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în 
etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, , familiile afectate de violenţă intrafamilia-
lă, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asocia-
ţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei), oraşului (muni-
cipiului);

[Art.29 al.(1), lit.r) modificată prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
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s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de ur-
banism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în 
condiţiile legii;

t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice 
în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după 
caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu prompti-
tudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;

u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor 
sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, 
care atentează la ordinea şi liniştea publică;

v) propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în proble-
me locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;

[Art.29 al.(1), lit.w) exclusă prin LP131-XVIII din 08.02.10, MO23-24/12.02.10 art.35]
x) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice 

desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor ca-
lamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor 
şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, 
agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;

y) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea coope-
rării şi a legăturilor directe cu acestea.

(2) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte 
atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local.

Articolul 30. Informarea consiliului local
Primarul prezintă, la cererea consiliului local, informaţii despre executarea deci-

ziilor adoptate de consiliu, alte informaţii despre activitatea sa de exercitare a anu-
mitor atribuţii ce îi revin potrivit legii.

Articolul 31.  Alegerea viceprimarilor
(1) Viceprimarii sînt aleşi, la propunerea primarului, prin decizie a consiliului, 

adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă 
nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul propune 
consiliului o altă candidatură.

(2) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se face, la propunerea primarului, 
prin decizie a consiliului local, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

[Art.31 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

Articolul 32. Actele primarului
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ 

şi individual.
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(11) Proiectele de dispoziţii ale primarului în problemele de interes local care 
pot avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor 
omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, 
serviciilor publice) se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea pro-
cedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a popula-
ţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz.

 [Art.32 al.(11) introdus prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semna-

re, oficiului teritorial al Cancelariei de Statşi intră în vigoare la momentul aducerii lor 
la cunoştinţă publică.

(3) Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cu-
noştinţă persoanelor vizate.

Articolul 33. Suspendarea din funcţie a primarului
(1) În cazul în care a fost deferit justiţiei pentru săvîrşirea unei infracţiuni, 

primarul poate fi suspendat din funcţie pînă la soluţionarea definitivă a cauzei. 
Organizarea de noi alegeri pentru funcţia de primar nu se admite pe întreaga dura-
tă a suspendării.

(2) Suspendarea poate fi dispusă numai de către instanţa de judecată, în con-
diţiile legii.

(3) Dacă a fost achitat sau dosarul său penal a fost clasat, cu excepţia cazurilor 
de amnistie, primarul suspendat din funcţie are dreptul la reparare, în condiţiile le-
gii, a prejudiciului cauzat. Primarul este restabilit în funcţie pentru perioada pînă la 
expirarea mandatului său.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică, în modul respectiv, şi viceprimarilor.

Articolul 34. Interimatul funcţiei de primar
(1) În cazul încetării înainte de termen a mandatului, al sus-pendării din funcţie 

sau al imposibilităţii primarului de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de 
drept de către un viceprimar.

(2) Dacă viceprimarul, din motive obiective, refuză interimatul funcţiei de pri-
mar sau dacă primarul şi viceprimarul sînt suspendaţi din funcţie concomitent, sau, 
din anumite cauze, aceste funcţii devin vacante, consiliul local împuterniceşte, în 
termen de 5 zile, o altă persoană să exercite temporar atribuţiile primarului.

(3) În caz de absenţă temporară, primarul poate delega, sub proprie răspunde-
re, exercitarea atribuţiilor sale viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului 
pe întreaga durată a absenţei sale.

(4) În exercitarea temporară a atribuţiilor de primar, secretarul consiliului nu 
este exonerat de exercitarea atribuţiilor sale de bază.
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Articolul 35. Delegatul sătesc
(1) Satul din care nu au fost aleşi consilieri în consiliul local alege un delegat să-

tesc, care apără şi reprezintă interesele satului în autorităţile administraţiei publice 
locale, precum şi în alte autorităţi.

(2) Delegatul sătesc este ales la adunarea generală a locuitorilor cu drept de vot 
ai satului, cu votul majorităţii celor prezenţi.

(3) Alegerea delegatului sătesc se face în prezenţa primarului sau a viceprima-
rului unităţii administrativ-teritoriale respective. La adunarea generală trebuie să 
participe cel puţin o treime din locuitorii cu drept de vot ai satului.

(4) Alegerea delegatului sătesc se face pe durata mandatului consiliului. 
Adunarea generală a locuitorilor satului, în condiţiile alin.(2) şi (3), poate accepta 
demisia sau poate hotărî revocarea delegatului sătesc.

(5) La decizia consiliului local, delegatul sătesc poate fi remunerat din bugetul local.

Articolul 36. Atribuţiile delegatului sătesc
(1) Delegatul sătesc exercită următoarele atribuţii principale:
a) participă la şedinţele consiliului local;
b) aduce la cunoştinţă locuitorilor satului deciziile consiliului şi dispoziţiile primarului;
c) acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea măsuri-

lor ce ţin de interesele satului respectiv;
d) prezintă propuneri de realizare a unor obiective economice, social-culturale 

şi de rezolvare a altor probleme ce ţin de interesele satului;
e) urmăreşte modul în care administraţia publică locală rezolvă problemele sa-

tului care l-a delegat şi informează despre aceasta populaţia.
(2) În cazul în care consiliul sau primarul preconizează să emită acte care, în viziu-

nea delegatului sătesc, contravin intereselor satului din a cărui parte a fost ales, dele-
gatul poate propune amînarea adoptării lor pentru a se consulta cu locuitorii satului.

Capitolul  IV
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL

Articolul 37. Exigenţele pentru funcţia de secretar
(1) Secretarul consiliului local este şi secretar al satului (comunei), oraşului 

(municipiului). Candidatul la funcţia de secretar se va  selecta pe bază de concurs. 
Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie 
licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

(2) Prin derogare de la alin.(1), în cazul în care, după anunţarea repetată a concur-
sului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local, nu au parvenit 
solicitări de la persoane cu studiile respective, la concurs poate fi admis un absolvent 
al unei alte facultăţi (secţii) sau o persoană care urmează studiile superioare.
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Articolul 38. Numirea secretarului consiliului local
[Art.38 titlul modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(1) Numirea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de 

secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a 
consiliului local, după anunţarea rezultatelor concursului.

[Art.38 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(2) Prevederile alin.(1) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este 

vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, 
conform Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul func-
ţionarului public.

[Art.38 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(3) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie  şi cade sub incidenţa Legii nr.158-

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
[Art.38 al.(3) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(4) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secreta-

rului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului. Evaluarea performanţelor 
profesionale ale secretarului se face de către primar, în baza deciziei consiliului.

[Art.38 al.(4) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(5) Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive 

întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să 
îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

(6) Concediul anual i se acordă secretarului în temeiul dispoziţiei primarului.

Articolul 39. Atribuţiile secretarului
(1) Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:
a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
d) asigură buna funcţionare a primăriei;
e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
f ) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consi-

liul local;
g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorită-

ţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;
h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de 

dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adop-
tate şi la dispoziţiile emise;

 [Art.39 al.(1), lit.h) în redacţia LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;
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j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara 
celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii 
de pe actele de stare civilă;

k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor 
de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora con-
form registrului aprobat de Guvern;

m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei;
p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprie-

tate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în 
baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderi-
lor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei şi Comerţului;

q) îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;
r) înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a 

bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani.
(11) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din 

Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale 
Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

[Art.39 al.(11) introdus prin LP213 din 09.09.10, MO190/29.09.10 art.626]
(2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de 

către consiliul local ori de către primar.

Capitolul  V
PRIMĂRIA

Articolul 40. Primăria şi statutul personalului primăriei
(1) Primăria se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de 

consiliul local.
(2) Primăria, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale 

primarului;
b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale 

primarului;
c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind sta-

rea economică şi socială a satului (comunei), oraşului (municipiului);
d) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţio-

narea acestora, precum şi a întreprinderilor municipale create de consiliul local;
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e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primă-
riei, cît şi în teritoriul administrat;

f ) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-terito-
riale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care 
urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului local;

g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformita-
te cu deciziile consiliului local, şi respectarea prevederilor legale;

h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administra-
tiv-teritoriale;

i) asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
(3) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de 

serviciu sau de muncă alepersonalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabili-
te de legislaţia în vigoare şi de regulamentul primăriei, aprobat de consiliul local.

[Art.40 al.(3) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

Capitolul  VI
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE RAIONULUI

Secţiunea  1
CONSILIUL RAIONAL

Articolul 41. Componenţa consiliului raional
(1) Consiliul raional este autoritatea reprezentativă a populaţiei raionului.
(2) Consiliul raional se compune din consilieri, aleşi în condiţiile Codului electo-

ral. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai raionului 
la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice, în 
modul stabilit la art.11.

Articolul 42. Constituirea consiliului raional
(1) La constituirea consiliului raional şi la desfăşurarea şe-dinţelor lui se aplică, 

după caz, dispoziţiile art.13, 16, 17 şi 19.
(2) Consilierii raionali se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a Comisiei 

Electorale Centrale.
Articolul 43. Competenţele consiliului raional
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice 

locale de nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea 
administrativă, consiliul raional realizează în teritoriul administrat următoarele com-
petenţe de bază:

a) aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raio-
nului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional, precum 
şi suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor;
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b) aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi 
modul de utilizare a fondurilor speciale;

c) decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
d) decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în aren-

dă ori locaţiune a bunurilor domeniului public al raionului, precum şi a serviciilor 
publice de interes raional;

e) decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în aren-
dă ori locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului;

f )  decide efectuarea auditului intern;
g) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare 

a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, pre-
cum şi altor obiective din domeniul economic, social, comunal şi de agrement de 
interes raional;

h) decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au 
nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la 
locuinţe;

i)  decide organizarea, în limitele competenţei sale, a serviciilor publice de inte-
res raional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată, prestate de acestea;

j) aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-eco-
nomică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, 
programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea 
acestora;

k)  alege din rîndul consilierilor, în condiţiile prezentei legi, preşedintele raionului;
l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din 

funcţie, în condiţiile prezentei legi;
[Art.43 al.(1), lit.l) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
m) desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind 

legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi 
publice;

n) numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secre-
tarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine;

[Art.43 al.(1), lit.n) modificată prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
o) aprobă regulamentul consiliului raional;
p) decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii pu-

blice şi întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţi-
lor comerciale;

q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi 
pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează;
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r) decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes 
raional şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;

s) decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educati-
ve, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional;

t) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii 
de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei 
publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din 
ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

u) aproba simbolica raionului.
v) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de deci-

zii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social 
(asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei 
sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme 
care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.

[Art.43 al.(1), lit.v) introdusă prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
(2) Consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia 

asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor.

Articolul 44. Durata mandatului consiliului raional
(1) Durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral.
(2) Consiliul raional îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit 

pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales.
(3) Mandatul consiliului raional poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de 

război sau catastrofă.

Articolul 45. Convocarea consiliului raional
(1) Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni.
(2) Consiliul raional se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi 

propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin 
o treime din numărul consilierilor aleşi.

(3) Convocarea consiliului raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, 
cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor ex-
traordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care 
se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată 
de secretarul consiliului raional.
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(4) În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordi-
nare a consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, 
aceştia sînt în drept:

a) să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, în condiţiile prezentei 
legi; şi/sau

b) să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.
(5) Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor pre-

zenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şe-
dinţei este asistat de secretarul consiliului raional.

Articolul 46. Adoptarea deciziilor de către consiliul raional
(1) În realizarea competenţelor sale, consiliul raional adoptă decizii cu votul ma-

jorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul 
consiliului cere un număr mai mare de voturi.

(2) Deciziile se semnează de preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de se-
cretarul consiliului.

Articolul 47. Organizarea şi funcţionarea consiliului raional
Prevederile prezentei legi referitoare la organizarea şi funcţionarea consiliului 

local, cu excepţia celor referitoare la competenţe, se aplică, în mod corespunzător, 
consiliului raional.

Articolul 48.  Dizolvarea consiliului raional
(1) Consiliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:
a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au 

fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive 
întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;

b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11;
c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de 

numărul şedinţelor.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau 

Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea 
circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului raional.

(3) Dizolvarea de drept a consiliului raional în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se con-
stată de către preşedintele raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 
zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşu-
rării alegerilor noi.

 [Art.48 al.(3) modificat prin LP213 din 09.09.10, MO190/29.09.10 art.626]
(4) Parlamentul dizolvă consiliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui 

raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronun-
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ţate în condiţiile alin.(2), prin care au fost constatate circumstanţele care justifică 
dizolvarea.

(5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului raional se 
stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral.

(6) Pînă la constituirea unui nou consiliu, preşedintele raionului va soluţiona 
problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale.

Secţiunea a 2-a
PREŞEDINTELE ŞI VICEPREŞEDINTELE RAIONULUI

Articolul 49. Alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului
(1) Consiliul raional alege preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o 

treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care can-
didatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 
zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după 
votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii 
consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma 
căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

[Art.49 al.(1) modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689]
[Art.49 al.(1) modificat prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
(2) Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedin-

ţilor se stabileşte de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.
(3) Vicepreşedinţii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preşedin-

telui raionului, conform procedurii prevăzute la alin.(1).
(4) În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîn-

dul consilierilor.

Articolul 50. Încetarea mandatelor preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului
(1) Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte 

de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel 
puţin o treime din consilierii aleşi.

[Art.50 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(2) Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu 

votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei 
treimi din consilierii aleşi.

[Art.50 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(3) Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa consi-

liului raional.
(4) Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată 

cu mandatul consiliului raional.
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(5) În cazul în care mandatul consiliului raional încetează înainte de termen, 
preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează pro-
blemele curente ale raionului pînă la alegerea de către consiliul raional nou-consti-
tuit a unui alt preşedinte al raionului.

Articolul 51. Aparatul preşedintelui raionului
(1) Aparatul preşedintelui raionului se organizează şi funcţionează în baza unui 

regulament aprobat de consiliul raional.
(2) Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispo-

ziţii ale preşedintelui raionului;
b) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi 

de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor 
la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

[Art.51 al.(1), lit.b) în redacţia LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
c) colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual 

privind starea economică şi socială a raionului;
d) prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii des-

pre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de consiliul raional;
e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul ad-

ministrat;
f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale 

pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează 
să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare consiliului raional;

g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformita-
te cu deciziile consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;

h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administra-
tiv-teritoriale;

i) asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
(3) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor 

de serviciu sau de muncă alepersonalului aparatului preşedintelui raionului, drep-
turile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul apro-
bat de consiliul raional.

[Art.51 al.(3) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(4) Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi în-

cetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din apa-
ratul preşedintelui, încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu persona-
lul aparatului fără statut de funcţionar public, administrează personalul, stabileşte 
atribuţiile acestora.
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[Art.51 al.(4) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(5) Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pre-

gătirea profesională a funcţionarilor din aparatul său.

Articolul 52. Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului
(1) Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de 

interes raional.
(2) Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte 

autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, 
precum şi în instanţe judecătoreşti.

(3) Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate 
din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii 
excepţionale.

(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului cad sub incidenţa Legii privind sta-
tutul alesului local.

[Art.52 al.(4) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(5) Vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de preşedintele raionu-

lui şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Art.52 al.(6) exclus prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

Articolul 53. Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii publice raionale, preşe-

dintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:
a) asigură executarea deciziilor consiliului raional;
b) asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor 

acte normative;
c) contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea 

drepturilor cetăţenilor;
d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţio-

narea problemelor de interes raional;
d1)  asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare liste-

le bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de 
parteneriat public-privat; 

 d2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat pu-
blic-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de 
partener public;

[Art.53 al.(1), lit.d1)-d2) introduse prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
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e) înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să ac-
tiveze în unitatea administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de rigoare 
autorităţilor abilitate;

f ) convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
g) semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliu-

lui raional;
h) asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;
i) exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
j) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional şi 

cheltuirea lor, informează operativ consiliul raional despre situaţia existentă;
k) coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raio-

nal; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pen-
tru îmbunătăţirea activităţii acestora;

l)  prezintă consiliului raional, spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual;

m) contribuie la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei 
în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifito-
tii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a preju-
diciului şi de lichidare a consecinţelor;

n) propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în proble-
me locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea 
organizării referendumului;

o) contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia 
electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate 
nivelurile şi a referendumurilor;

p) asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv 
din alte ţări;

q) prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a 
serviciilor publice din subordine.

(2) Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate 
îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de con-
siliul raional.

Articolul 54. Actele preşedintelui raionului
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu ca-

racter normativ şi individual.
(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semna-

re, oficiului teritorial al Cancelariei de Statşi intră în vigoare la momentul aducerii lor 
la cunoştinţă publică.
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(3) Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cu-
noştinţă persoanelor vizate în ele.

(4) Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce 
ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepre-
şedintelui raionului se consemnează într-un registru special.

(5) La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte ofi-
ciului teritorial al Cancelariei de Stat, conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor 
administraţiei publice atît locale, cît şi centrale.

Capitolul  VII
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Articolul 55. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Chişinău
(1) Municipiul Chişinău este organizat în subdiviziuni administrativ-teritoriale 

numite sectoare, oraşe şi sate (comune).
(2) Administrarea publică a municipiului Chişinău se realizează de către consi-

liul municipal, consiliile sectorale, orăşeneşti şi săteşti (comunale), ca autorităţi deli-
berative, şi de către primarul general al municipiului Chişinău, primarii sectoarelor, 
satelor (comunelor) şi oraşelor, ca autorităţi  executive.

(3) Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale munici-
piului Chişinău se reglementează, în mod corespunzător, de prevederile prezentei 
legi referitoare la autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doi-
lea, precum şi de prevederile Legii privind statutul municipiului Chişinău.

Articolul 56. Alegerea şi componenţa autorităţilor administraţiei publice  
ale municipiului Chişinău
(1) Consiliul municipal Chişinău, consiliile sectorale, oraşeneşti şi săteşti (co-

munale), primarul general al municipiului Chişinău şi primarii sectoarelor, oraşelor 
şi  satelor (comunelor) se aleg în condiţiile Codului electoral.

(2) Consiliul municipal Chişinău se constituie din 51 de consilieri.
(3) Consiliile sectorale ale municipiului Chişinău se constituie din următorul  nu-

măr de consilieri: Botanica - 25, Buiucani - 23, Centru - 23, Ciocana - 23, Rîşcani - 25.
[Art.56 al.(4)-(5) abrogate prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316]
(6) Municipiul Chişinău are un primar general şi 4 viceprimari. Viceprimarii se 

aleg în condiţiile art.14 şi 26.
(7) Sectoarele municipiului Chişinău  au cîte un primar şi doi viceprimari. 

Viceprimarii sectoarelor municipiului Chişinău se aleg în condiţiile art.31.
(8) Consiliul municipal şi consiliile sectorale ale municipiului Chişinău se consti-

tuie, funcţionează şi pot fi dizolvate în condiţiile art.13, ale capitolului II secţiunea a 
3-a, ale art.25 şi 48, care se aplică în mod corespunzător.
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Articolul 57. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice ale mu-
nicipiului Chişinău
(1) Consiliul municipal Chişinău coordonează activitatea consiliilor unităţilor 

administrativ-teritoriale din componenţa municipiului în vederea prestării servici-
ilor publice de interes municipal.

(2) Consiliul municipal Chişinău realizează, în mod corespunzător, competen-
ţele prevăzute de prezenta lege pentru consiliile locale, precum şi de Legea privind 
statutul municipiului Chişinău.

[Art.57 al.(2) modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689]
(3) Consiliile sectorale ale municipiului Chişinău realizează, în mod corespun-

zător, competenţele prevăzute de prezenta lege pentru consiliile unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi de Legea privind statutul 
municipiului Chişinău.

(4) Primarul general şi viceprimarii municipiului Chişinău exercită, în mod co-
respunzător, atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru primarii unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul întîi, precum şi de Legea privind statutul municipiu-
lui  Chişinău.

(5) Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Chişinău exercită atribuţiile 
prevăzute de prezenta lege pentru autorităţile locale executive de nivelul întîi, cu 
excepţia celor exercitate de primarul general al municipiului Chişinău. Primarul sec-
torului municipiului Chişinău poate propune consiliului sectoral consultarea popu-
laţiei, prin referendum local, privind problemele locale de interes deosebit.

Articolul 58. Convocarea consiliului municipal Chişinău şi a consiliilor sectorale 
ale municipiului Chişinău
(1) Consiliul municipal Chişinău se întruneşte în şedinţă ordinară, cu ordinea de 

zi propusă, o dată la 3 luni, la convocarea primarului general.
[Art.58 al.(1) modificat prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316]
(2) Consiliul municipal Chişinău se poate întruni în şedinţă extraordinară în ca-

zul unor probleme de neamînat sau de cîte ori este necesar, la iniţiativa primarului 
general sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

[Art.58 al.(2) modificat prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316]
(3) Un grup de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi este în drept să 

convoace de sine stătător în şedinţă, cu ordinea de zi propusă, Consiliul municipal 
Chişinău în cazul în care primarul general:

[Art.58 al.(3) modificat prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316]
a) nu a convocat în şedinţă ordinară consiliul în decurs de 15 zile după expirarea 

termenului de convocare; ori
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b) refuză sau se află în imposibilitate de a convoca în şedinţă extraordinară con-
siliul la cererea consilierilor, conform prevederilor alin.(2).

(31) Consiliul municipal Chişinău alege prin vot deschis, cu votul majorităţii 
consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. 
Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului municipal

[Art.58 al.(31) introdus prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316]
(4) Convocarea şedinţelor consiliului sectoral al municipiului Chişinău se face 

în condiţiile art.16.

Articolul 59. Pretorul
(1) În fiecare sector al municipiului Chişinău, primarul general numeşte, în con-

diţiile legii, un pretor, care este reprezentant al primarului general.
[Art.59 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(2) Pretorul este asistat de un aparat de lucru, denumit pretură. Personalul preturii 

este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii  nr.158-XVI din 4 iulie 
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contrac-
tual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii..

[Art.59 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(3) Organigrama, statele de personal ale subdiviziunilor instituite în sectoare, 

precum şi regulamentele preturilor se aprobă de Consiliul municipal Chişinău, la 
propunerea primarului general.

(4) În activitatea sa, pretorul se conduce de legislaţia în vigoare, de dispoziţiile 
primarului general şi de regulamentul preturii.

Capitolul  VIII
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL.SECRETARUL 
CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU. SECRETARUL  

CONSILIULUI SECTORAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Articolul 60. Statutul secretarului consiliului raional, al secretarului  Consiliului 
municipal Chişinău şi cel al secretarului consiliului sectoral al municipiului 
Chişinău
(1) Secretarul consiliului raional, secretarul Consiliului municipal Chişinău 

şi secretarul consiliului sectoral al municipiului Chişinău sînt funcţionari publici. 
Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie 
licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

(2) Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secre-
tar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a con-
siliului respectiv după anunţarea rezultatelor concursului.
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(3) Prevederile alin.(2) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este 
vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului 
în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

[Art.60 al.(3) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(4) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
[Art.60 al.(4) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(5) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretaru-

lui se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului raional, a Consiliului municipal 
Chişinău sau a consiliului sectoral al municipiului Chişinău. Evaluarea performan-
ţelor profesionale ale secretarului  se face de către preşedintele raionului, Primarul 
General al municipiului Chişinău sau primarul sectoral al municipiului Chişinău, în 
baza deciziei consiliului respectiv.

[Art.60 al.(5) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(6) Secretarul consiliului raional, secretarul Consiliului municipal Chişinău şi 

secretarul consiliului sectoral este, concomitent, secretar al raionului, respectiv, al 
municipiului Chişinău sau al sectorului.

(7) Secretarului consiliului raional, secretarului Consiliului municipal Chişinău şi 
secretarului consiliului sectoral li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile pre-
zentei legi privitoare la secretarul consiliului local.

Capitolul  Ix
CONTROLUL ADMINISTRATIV AL ACTIVITĂŢII  

AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Secţiunea 1
CONTROLUL ADMINISTRATIV

Articolul 61. Noţiunea de control administrativ şi scopul acestuia
(1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al 

doilea, precum şi a celor din cadrul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic 
special este supusă controlului administrativ în temeiul Constituţiei, al prezentei 
legi şi al altor acte legislative.

(2) Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice lo-
cale vizează respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, a prezentei legi şi a altor acte normative atît de către autorităţile 
administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, cît şi de către funcţionarii 
acestora.
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(3) Controlul administrativ include controlul legalităţii şi controlul oportunităţii 
activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

(4) Controlul administrativ se efectuează din oficiu sau la cerere.

Articolul 62. Principiile controlului administrativ
(1) Controlul administrativ se întemeiază pe următoarele principii:
a) exercitarea acestuia numai potrivit procedurilor şi în cazurile prevăzute de 

legislaţia în vigoare;
b) respectarea proporţionalităţii între amploarea intervenţiei autorităţii de con-

trol şi importanţa intereselor pe care le protejează;
c) neadmiterea limitării dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a 

administra în mod autonom, în condiţiile legii, afacerile ce ţin de propria compe-
tenţă.

(2) Controlul administrativ vizează, în principal, legalitatea activităţii autorităţi-
lor administraţiei publice locale.

(3) Exercitarea controlului administrativ de oportunitate de către autorităţi de 
nivel superior se admite doar în cazul realizării competenţelor delegate de către stat 
autorităţilor administraţiei publice locale.

Articolul 63. Subiecţii controlului administrativ
(1) De organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor adminis-

traţiei publice locale este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat ne-
mijlocit de Cancelaria de Stat sau de oficiile sale teritoriale, conduse de reprezentan-
ţii Guvernului în teritoriu.

(2) Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale oficiului teritorial al Cancelariei 
de Stat se aprobă prin hotărîre de Guvern.

[Art.63 al.(1)-(2) în redacţia LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
(3) Subiecţi ai controlului de oportunitate sînt Guvernul, autorităţile de speci-

alitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi administrative, care acţi-
onează în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv prin intermediul serviciilor lor 
desconcentrate, potrivit competenţelor ce le revin în condiţiile legii.

Secţiunea a 2-a
CONTROLUL DE LEGALITATE

Articolul 64. Controlul obligatoriu
(1) Controlului obligatoriu sînt supuse următoarele acte ale autorităţilor admi-

nistraţiei publice locale:
a) deciziile consiliilor locale de nivelurile întîi şi al doilea;
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b) actele normative ale primarului, ale preşedintelui raionului şi ale pretorului;
c) actele privind organizarea licitaţiilor şi actele privind atribuirea de terenuri;
d) actele de angajare şi cele de încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă 

ale personalului administraţiei publice locale;
[Art.64 al.(1), lit.d) modificată prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
e) actele care implică cheltuieli sau angajamente financiare de peste 30 mii lei - 

în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi şi de peste 300 mii lei - în unitatea 
administrativ-teritorială de nivelul al doilea;

f ) actele emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale.

(2) O copie de pe orice act menţionat la alin.(1) se expediază obligatoriu, din 
contul emitentului, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în termen de 5 zile de la 
semnarea actului. Responsabil de această obligaţie este secretarul consiliului, care 
transmite, de asemenea, subiectului controlului administrativ procesul-verbal al fie-
cărei şedinţe a consiliului în termen de 15 zile de la şedinţă.

Articolul 65. Controlul facultativ
(1) Pînă la data de 10 a fiecărei luni, secretarul consiliului transmite oficiului te-

ritorial al Cancelariei de Stat lista actelor emise de primar sau de preşedintele raio-
nului în luna precedentă.

(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate supune controlului legalităţii 
orice act care nu constituie obiectul unui control obligatoriu în termen de 30 de zile 
de la data primirii listei menţionate la alin.(1).

Articolul 66. Controlul solicitat de autoritatea administraţiei publice locale
(1) Consiliul local de nivelul întîi sau al doilea poate solicita oficiului teritorial al 

Cancelariei de Stat să verifice legalitatea oricărui act adoptat de autoritatea executi-
vă respectivă în cazul în care consideră că acesta este ilegal.

(2) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul, 
preşedintele raionului sau secretarul poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei 
de Stat efectuarea unui control al legalităţii.

(3) Cererea de efectuare a controlului legalităţii este depusă în termen de  30 de zile de 
la data emiterii actului, cu indicarea prevederilor legislaţiei ce se consideră a fi încălcate.

(4) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei 
de Stat va lua una din următoarele decizii:

a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68;
[Art.66 al.(4), lit.a) modificată prin RMO70 din 25.05.07, MO70-73/25.05.07, pag.25]
b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor 

respingerii.



247

Articolul 67. Controlul solicitat de persoanele vătămate
(1) Orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al 

său printr-un act administrativ emis de o autoritate a administraţiei publice locale 
poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat controlul legalităţii actului.

(2) Cererea de efectuare a controlului legalităţii se depune în termen de 30 de 
zile de la data publicării sau comunicării actului. În ea se indică prevederile legislaţi-
ei ce se consideră a fi încălcate.

(3) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei 
de Stat va lua una din următoarele decizii:

a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68;
[Art.67 al.(3), lit.a) modificată prin RMO70 din 25.05.07, MO70-73/25.05.07, pag.25]
b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor 

respingerii.
(4) Exercitarea dreptului prevăzut în prezentul articol nu lipseşte solicitantul de 

dreptul sesizării directe a instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Articolul 68. Împuternicirile oficiului teritorial al Cancelariei de Stat
(1) În cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice 

locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorităţii locale emitente 
ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui totală sau parţială.

(2) În cazul exercitării controlului obligatoriu al legalităţii, sesizarea oficiului te-
ritorial al Cancelariei de Stat trebuie făcută într-un termen de 30 de zile de la data 
primirii copiei de pe act.

[Art.68 al.(2) modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689]
(3) În termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea locală emi-

tentă trebuie să modifice sau să abroge actul contestat.
(4) În cazul în care, în termenul stabilit la alin.(3), autoritatea locală emitentă şi-a 

menţinut poziţia sau nu a reexaminat actul contestat, oficiul teritorial al Cancelariei 
de Stat poate sesiza instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de 
la data primirii notificării refuzului de a modifica sau de a abroga actul contestat sau 
în cazul tăcerii autorităţii locale emitente în termen de 60 de zile de la data notificării 
cererii de modificare sau de abrogare a actului în cauză.

Articolul 69.Sesizarea directă a instanţei de contencios administrativ
(1) În cazul în care consideră că actul poate avea consecinţe grave, în scopul 

prevenirii unei pagube iminente, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza 
direct instanţa de contencios administrativ după primirea actului pe care îl conside-
ră ilegal, încunoştinţînd de îndată autoritatea locală emitentă.
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(2) Odată cu sesizarea instanţei de contencios administrativ, oficiul teritorial al 
Cancelariei de Stat poate cere acesteia suspendarea actului contestat sau dispune-
rea unor alte măsuri provizorii.

(3) În termen de 3 zile de la primirea sesizării, instanţa de contencios adminis-
trativ, după audierea părţilor vizate, decide asupra suspendării actului şi/sau dispu-
nerii unor alte măsuri provizorii solicitate de oficiul teritorial al Cancelariei de Stat.

Secţiunea a 3-a
CONTROLUL DE OPORTUNITATE

Articolul 70. Împuternicirile subiecţilor controlului de oportunitate
(1) Pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să-şi exercite atribuţiile 

delegate de stat, subiecţii controlului de oportunitate sînt în drept să modifice ori să 
abroge actul, în termen de 15 zile de la data primirii lui, pe motiv de oportunitate. În 
caz de inacţiune a autorităţii administraţiei publice locale chiar şi după avertismen-
tul subiectului controlului de oportunitate, acesta poate să emită actul respectiv în 
locul autorităţii incapabile de a lua decizia.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin.(1), subiectul controlului de oportunitate 
notifică decizia sa autorităţii administraţiei publice locale în termen de 5 zile de la 
data adoptării.

(3) În cazul în care consideră că decizia subiectului controlului de oportunitate 
este ilegală, autoritatea administraţiei publice locale este în drept să atace decizia 
în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data notificării, 
încunoştinţînd de îndată subiectul controlului de oportunitate care a emis decizia.

(4) Autoritatea administraţiei publice locale poate cere instanţei de contencios 
administrativ suspendarea de urgenţă a deciziei subiectului controlului de oportu-
nitate sau adoptarea unor alte măsuri provizorii dacă există pericolul unor pagube 
iminente. Despre măsurile solicitate instanţei de contencios administrativ, autori-
tatea administraţiei publice locale comunică de îndată subiectului controlului de 
oportunitate care a emis decizia.

(5) Instanţa de contencios administrativ, în termen de 3 zile de la primirea sesi-
zării, decide, după audierea părţilor vizate, asupra suspendării actului şi/sau asupra 
dispunerii unor alte măsuri provizorii solicitate.

Articolul 71. Împuternicirile subiecţilor controlului administrativ
(1) La cererea subiectului controlului administrativ, autoritatea administraţiei 

publice locale este obligată să-i furnizeze, în termen de 10 zile, copiile de pe toate 
documentele solicitate şi alte informaţii. Secretarul consiliului local este responsabil 
de această obligaţie.
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(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi funcţionarii acestora sînt obligaţi 
să permită accesul în sediile lor şi ale subdiviziunilor, să răspundă la întrebări, să dea 
explicaţii şi să prezinte documentele solicitate funcţionarilor subiectului controlului 
administrativ.

(3) În timpul exercitării controlului, funcţionarii subiectului controlului admi-
nistrativ nu pot da ordine directe funcţionarilor autorităţii administraţiei publice 
locale. Orice solicitare de documente trebuie să fie adresată autorităţii locale vizate. 
Transmiterea documentelor va fi efectuată de secretar în condiţiile alin.(1).

Secţiunea a 4-a
TRANSPARENŢA CONTROLULUI ADMINISTRATIV

Articolul 72. Raportul anual privind activitatea de control
(1) Anual, pînă la sfîrşitul lunii martie, Cancelaria de Stat elaborează şi prezintă 

Guvernului un raport privind controlul actelor autorităţilor administraţiei publice 
locale din anul precedent.

[Art.72 al.(1) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]

(2) Rapoartele oficiilor teritoriale al Cancelariei de Stat se vor publica periodic în 
presa locală. În acelaşi mod este publicată lista actelor administrative abrogate ale 
autorităţilor publice locale.

Capitolul  x
SERVICIILE PUBLICE, BUNURILE ŞI LUCRĂRILE PUBLICE

Secţiunea 1
SERVICIILE PUBLICE

Articolul 73. Organizarea serviciilor publice locale
(1) Serviciile publice locale se organizează de către consiliul local, la propune-

rea primarului, în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile 
administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea, în limita mijloacelor financiare 
disponibile.

(2) Consiliul local poate decide contractarea anumitor servicii publice de interes 
local de la persoane fizice şi juridice de drept privat, în condiţiile legii.

(3) Numirea şi eliberarea din funcţie în serviciile publice locale se fac de către 
conducătorii acestora în condiţiile legii.

(4) Serviciile publice locale activează în condiţiile legislaţiei în vigoare.
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Secţiunea a 2-a
ADMINISTRAREA BUNURILOR

Articolul 74. Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale

(1) Constituie patrimoniu al unităţilor administrativ-teritoriale bunurile mobile 
şi imobile proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), raionului şi unită-
ţii teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi drepturile şi obligaţiile lor cu caracter 
patrimonial.

(2) Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea 
se delimitează şi se separă clar de patrimoniul statului potrivit legii sau în modul 
stabilit de lege.

(3) Bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi 
al doilea se împart în bunuri ale domeniului public şi ale celui privat.

(4) Autorităţile publice locale executive asigură, în condiţiile legii, delimitarea şi 
evidenţa separată a bunurilor din domeniul public şi cel privat.

(5) Sporirea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale are loc prin achiziţii, 
transfer din proprietatea statului, expropriere şi prin alte modalităţi, în condiţiile legii.

(6) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliu-
lui local, cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi.

Articolul 75. Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale
(1) Din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile 

determinate de lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de inte-
res public local. Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau 
la orice activitate care satisface necesităţile colectivităţii, fără a presupune accesul 
nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei.

(2) La categoria bunurilor domeniului public de interes local pot fi raportate 
terenurile pe care sînt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de 
subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectivele acvatice separate, parcurile publi-
ce, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sani-
tare, precum şi alte obiective care, conform legii, nu aparţin domeniului public al 
statului.

(3) Bunurile domeniului public de interes local sînt inalienabile, imprescriptibile 
şi insesizabile.

(4) Consiliul local poate decide, potrivit legii, transferarea bunurilor din dome-
niul privat al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul public de interes local al 
acesteia.
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Articolul 76. Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale
(1) Din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile 

care, în modul stabilit de lege, nu sînt transferate în domeniul public de interes local 
sau raional, după caz.

(2) Din domeniul privat pot face parte şi alte bunuri dobîndite, în condiţiile legii, 
de unitatea administrativ-teritorială.

(3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale sînt alienabile, 
prescriptibile şi sesizabile, cu excepţiile stabilite expres prin lege.

Articolul 77. Administrarea bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale
(1) Toate bunurile care aparţin unităţii administrativ-teritoriale sînt supuse inven-

tarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului respectiv.
(2) Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pot fi date în 

administrare întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, concesionate, date 
în arendă ori în locaţiune, după caz, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, 
în condiţiile legii.

(3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale pot fi înstrăi-
nate, date în administrare, în arendă ori în locaţiune, în condiţiile legii.

(4) Înstrăinarea bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (muni-
cipiului), raionului, schimburile de terenuri, delimitarea, partajul sau trecerea bunu-
rilor dintr-un domeniu în altul, renunţarea la drepturi sau recunoaşterea de drepturi 
şi obligaţii se fac prin decizie a consiliului local sau raional, în temeiul expertizei.

(5) Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor pro-
prietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în 
condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege.

Secţiunea a 3-a
LUCRĂRILE PUBLICE

Articolul 78. Lucrările publice
(1) Consiliul local poate contracta, în condiţiile legii, lucrări şi servicii de interes 

public în limitele sumelor aprobate în bugetul unităţii administrativ-teritoriale re-
spective. În acest scop, consiliul local poate utiliza diferite forme contractuale ale 
parteneriatului public-privat neinterzise de lege.

[Art.78 al.(1) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
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(2) Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public se execută pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale numai în baza documentaţiei de proiect verificate 
şi a raportului de expertiză ecologică de stat.

(3) Lucrările aprobate de consiliul respectiv vor fi atribuite spre executare prin 
concurs, organizat în condiţiile legii, cu respectarea strictă a documentaţiei de pro-
iect şi a studiului de fezabilitate aprobate.

Articolul 79. Documentaţia de urbanism
Documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-

teritoriale se elaborează, se avizează şi se aprobă în termenele stabilite de lege.

Articolul 80. Înfiinţarea de întreprinderi şi societăţi comerciale
Consiliul local poate decide înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor întreprinderi 

municipale şi societăţi comerciale, în scopul executării unor lucrări de interes local, 
prin utilizarea capitalului statutar constituit din aportul consiliului respectiv şi al al-
tor persoane juridice şi fizice.

Capitolul  xI
ADMINISTRAREA FINANŢELOR PUBLICE

Articolul 81. Finanţele publice locale
(1) Finanţele unităţilor administrativ-teritoriale se administrează în condiţiile 

Legii privind finanţele publice locale, conform principiului autonomiei locale.
(2) Procesul bugetar şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile 

întîi şi al doilea sînt independente unul de altul, precum şi de bugetul de stat.
(3) Autorităţile publice locale dispun de bază fiscală proprie (distinctă de cea 

a statului), constituită din impozite, cuantumul cărora este stabilit în conformitate 
cu Legea finanţelor publice locale. Baza fiscală a autorităţilor publice locale va fi 
proporţională competenţelor lor proprii prevăzute de Constituţie, de prezenta lege 
şi de alte acte legislative.

(4) Autorităţile publice locale dispun şi de alte surse financiare, cum ar fi: taxele 
locale, veniturile din administrarea bunurilor unităţii administrativ-teritoriale şi cele 
provenite din prestarea serviciilor.

(5) Veniturile nefiscale nu se includ la calcularea transferurilor cu destinaţie 
generală.

(6) Procedurile de distribuire a resurselor financiare proprii ale autorităţilor pu-
blice locale, precum şi orice modificare a legislaţiei referitoare la funcţionarea siste-
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mului finanţelor publice locale vor fi coordonate în mod obligatoriu cu structurile 

reprezentative ale autorităţilor publice locale.

(7) Este interzisă orice delegare de competenţe fără alocarea de surse financia-

re, necesare pentru a se acoperi costul realizării competenţelor respective.

(8) Criteriile de distribuire a suportului financiar acordat de stat unităţilor admi-

nistrativ-teritoriale trebuie să fie obiective şi stabilite conform legii.

Capitolul  xII

ExERCITAREA MANDATULUI

Articolul 82. Statutul alesului local

(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali, primarii şi viceprimarii, preşedin-

ţii şi vicepreşedinţii raioanelor sînt în serviciul colectivităţii locale şi se bucură de 

protecţia şi garanţiile acordate prin Legea privind statutul alesului local.

(2) Persoanele enumerate la alin.(1), cu excepţia consilierilor, au dreptul la con-

cediu de odihnă anual, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Concediul de odihnă anual 

se acordă conform programării aprobate de consiliul respectiv.

[Art.82 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

Articolul 83. Răspunderea juridică

Primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, consilierii, secre-

tarii şi personalul primăriilor şi aparatelor preşedinţilor raioanelor poartă răspunde-

re juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru faptele ilegale comise în 

exerciţiul funcţiunii.

Articolul 84. Incompatibilităţi

(1) Preşedintele şi vicepreşedintele raionului, guvernatorul unităţii teritoria-

le autonome cu statut juridic special, preşedintele şi vicepreşedinţii adunării po-

pulare a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, primarii şi vicepri-

marii, pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să deţină alte funcţii retribuite 

sau să cumuleze o altă funcţie, prin contract sau acord, în întreprinderi străine 

sau întreprinderi şi organizaţii mixte, în întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu 

orice formă de organizare juridică, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice 

şi de creaţie.
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(2) Funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al raionului, de primar şi viceprimar 

este incompatibilă cu calitatea de consilier.

Articolul 85. Suplinirea mandatului predecesorilor
Consiliile locale şi primarii aleşi în cadrul alegerilor anticipate desfăşurate ca 

urmare a dizolvării unor consilii sau devenirii vacante a unor posturi de primari, în-
cheie mandatul predecesorilor.

Capitolul xIII 
CONTROLUL FINANCIAR PUBLIC INTERN

Articolul 86. Controlul financiar public intern
 În scopul utilizării fondurilor publice conform principiilor de transparenţă şi 

răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi in-
tegritate, în sectorul public se implementează controlul financiar public intern, care 
include:

 a) managementul financiar şi controlul;
 b) auditul intern;
 c) coordonarea şi armonizarea centralizată.

Articolul 87. Managementul financiar şi controlul
 (1) Conducătorul instituţiei organizează sistemul de management financiar şi 

de control în scopul obţinerii unei asigurări rezonabile că obiectivele instituţiei vor 
fi atinse prin:

 a) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;
 b) conformitatea cu legislaţia şi regulamentele aplicabile; 
 c) siguranţa şi optimizarea activelor şi pasivelor;
 d) siguranţa şi integritatea informaţiei.
 (2) Obiect al managementului financiar şi al controlului sînt toate activităţile şi 

procesele instituţiei, inclusiv etapele de elaborare şi executare a bugetelor, elabora-
re a programelor, evidenţă contabilă, raportare şi monitorizare.

 (3) Sistemul de management financiar şi de control se organizează ţinîndu-se 
cont de complexitatea şi domeniul activităţii instituţiei şi în conformitate cu cadrul 
normativ şi metodologic elaborat şi aprobat de Ministerul Finanţelor.

 (4) Modul de organizare a managementului financiar şi a controlului în autori-
tatea administraţiei publice locale este supus auditului intern şi auditului extern.
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Articolul 88. Auditul intern

 (1) Autoritatea administraţiei publice locale este în drept să organizeze auditul 

intern instituind o unitate de audit intern în structura sa organizaţională, conform 

prevederilor alin.(2)–(4), (7) şi (8).

 (2) Unitatea de audit intern se instituie în subordinea directă a conducătorului 

autorităţii administraţiei publice locale.

 (3) Unitatea de audit intern se creează în limita statelor de personal existente în 

cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

 (4) Autoritatea administraţiei publice locale informează oficial Ministerul 

Finanţelor despre crearea unităţii de audit intern.

 (5) Activitatea de audit intern se desfăşoară conform actelor normative elabo-

rate şi aprobate de Ministerul Finanţelor. 

 (6) Unitatea de audit intern a autorităţii administraţiei publice locale este în 

drept să efectueze auditul intern şi în instituţiile subordonate.

 (7) Unitatea de audit intern raportează direct conducătorului autorităţii admi-

nistraţiei publice locale.

 (8) Unitatea de audit intern prezintă Ministerului Finanţelor:

 a) pînă la data de 1 martie a fiecărui an, raportul anual de activitate a unităţii de 

audit intern pentru anul precedent;

 b) carta de audit intern;

 c) copia de pe planul strategic al activităţii de audit intern;

 d) copia de pe planul anual al activităţii de audit intern.

Articolul 89. Coordonarea şi armonizarea centralizată  

a controlului financiar public intern

 (1) Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea şi monitorizarea politi-

cii în domeniul controlului financiar public intern.

 (2) Coordonarea tuturor activităţilor din domeniul controlului financiar public 

intern este realizată de către Ministerul Finanţelor.

[Capitolul XIII abrogat prin LP229 din 23.09.10, MO231-234/26.11.10 art.730; în vi-

goare 26.11.11]

[Capitolul XIII  în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în 

vigoare 01.01.10]



Ghidul alesului local256

Capitolul  xIV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 90
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art.55-

58 referitoare la organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale 
sectoarelor municipiului Chişinău, care se vor aplica de la data stabilită a alegerilor 
locale generale din anul 2015.

[Art.90 modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689]
[Art.90 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în 

vigoare 01.01.10] 

Articolul 91
Guvernul:
a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în 

conformitate cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

Articolul 92
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
a) Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală;

b) articolele I şi III din Legea nr.263-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative.
(2) La data stabilită a alegerilor locale generale din anul 2015, se abrogă articolul 59 
din prezenta lege.
[Art.92 al.(2) modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689]

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

Nr.436-xVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.
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ANEXA 3

LEGE Nr. 435  din 28.12.2006  
privind descentralizarea administrativă 

Publicat : 02.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 29-31, art Nr : 91     
Data intrarii in vigoare : 01.01.2007

MODIFICAT
LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559
LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586 

NOTĂ:
În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Administraţiei Publice Locale” se sub-

stituie prin sintagma „Cancelaria de Stat” prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-
188/18.12.09 art.586

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
autonomie locală - dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor publice locale 

de a reglementa şi gestiona, în condiţiile legii, sub propria lor responsabilitate şi în 
interesul populaţiei locale, o parte importantă din treburile publice;

autonomie decizională - dreptul autorităţilor publice locale de a adopta liber 
decizii, în condiţiile legii, fără intervenţii din partea altor autorităţi publice, în scopul 
realizării intereselor  sale;

autonomie organizaţională - dreptul autorităţilor publice locale de a aproba, în 
condiţiile legii, statutul, structurile administrative interne, modalităţile de funcţio-
nare a acestora, statele şi organigrama lor, precum şi de a institui persoane juridice 
de drept public de interes local;

autonomie financiară şi bugetară - dreptul autorităţilor publice locale de a dis-
pune de resurse financiare proprii suficiente şi de a le utiliza liber, în condiţiile legii, 
prin adoptarea propriilor bugete locale;  

competenţe - ansamblul de drepturi şi obligaţii ale autorităţilor publice locale în 
domeniile de activitate care le sînt stabilite.
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Articolul 2. Obiectul legii
Prezenta lege stabileşte cadrul general de reglementare a descentralizării adminis-

trative pe baza principiilor de repartizare a competenţelor între autorităţile publice.

Articolul 3. Principiile  descentralizării administrative
Descentralizarea administrativă are la bază următoarele principii:
a) principiul autonomiei locale, care presupune garantarea dreptului şi capaci-

tăţii efective a autorităţilor publice locale de a reglementa şi gestiona, conform legii, 
sub propria lor responsabilitate şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă 
din treburile publice;

b) principiul subsidiarităţii, care presupune exercitarea responsabilităţilor publice de 
către autorităţile care sînt cel mai aproape de cetăţeni, cu excepţia cazurilor în care inter-
venţia autorităţilor de nivel superior prezintă avantaje evidente ce rezultă din volumul şi 
natura responsabilităţilor şi din necesitatea de a asigura eficacitatea acţiunii publice;

c) principiul echităţii, care presupune garantarea unor condiţii şi oportunităţi 
egale tuturor autorităţilor publice locale pentru a-şi atinge obiectivele în realizarea 
competenţelor lor;

d) principiul integrităţii competenţelor, care presupune că orice competenţă atribu-
ită autorităţilor publice locale trebuie să fie deplină şi exclusivă, exercitarea acesteia nu 
poate fi contestată sau limitată de o altă autoritate decît în cazurile prevăzute de lege;

e) principiul corespunderii resurselor cu competenţele, care presupune cores-
punderea resurselor financiare şi materiale alocate autorităţilor publice locale cu 
volumul şi natura competenţelor ce le sînt atribuite pentru a asigura îndeplinirea 
eficientă a acestora;

f ) principiul solidarităţii financiare, care presupune susţinerea financiară de că-
tre stat a celor mai slab dezvoltate unităţi administrativ-teritoriale, în special prin 
aplicarea unor mecanisme de repartizare financiară echitabilă;

g) principiul dialogului instituţional, care presupune informarea şi consultarea 
de către stat, în timp util, a autorităţilor publice locale, în procesul de planificare şi 
de luare a deciziilor, prin structurile lor asociative, asupra oricăror chestiuni ce le 
privesc în mod direct ori sînt legate de procesul descentralizării administrative;

h) principiul parteneriatului public-privat, public-public, public-civil, care pre-
supune garantarea unor posibilităţi reale de cooperare între guvern, autorităţile lo-
cale, sectorul privat şi societatea civilă;

i) principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, care pre-
supune, în limitele competenţelor ce le revin, obligativitatea realizării unor standar-
de minime de calitate stabilite de lege la prestarea serviciilor publice şi de utilitate 
publică de care sînt responsabile.
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Capitolul  II
DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE

Articolul 4.Domeniile proprii de activitate ale 
                   autorităţilor publice locale
(1) Pentru autorităţile publice locale de nivelul întîi se stabilesc următoarele do-

menii proprii de activitate:
a) planificarea urbană  şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;
b) colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi întreţi-

nerea terenurilor pentru depozitarea acestora;
c) distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare 

şi de epurare a apelor utilizate şi pluviale;
d) construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;
e) transportul public local;
f ) amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;
g) administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;
h) construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi 

extraşcolare (creşe, grădiniţe de copii, şcoli de artă, de muzică);  
i) dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice;
j) activităţi culturale, sportive, de recreaţie şi pentru tineret, precum şi planifica-

rea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activităţi;
k) amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, realizarea oricăror alte 

măsuri necesare pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale;
l) instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale şi organizarea oricărei 

alte activităţi necesare dezvoltării economice a unităţii administrativ-teritoriale;
m) construcţia de locuinţe şi acordarea altor tipuri de facilităţi pentru păturile 

social vulnerabile, precum şi pentru alte categorii ale populaţiei;
n) organizarea serviciilor antiincendiare.
(2) Pentru autorităţile publice locale de nivelul al doilea se stabilesc următoare-

le domenii proprii de activitate:
a) administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;
b) planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestiona-

re a unor obiective publice de interes raional;
c) construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, precum şi a 
infrastructurii rutiere;

d) organizarea transportului auto de călători, administrarea autogărilor şi staţi-
ilor auto de interes raional;

e) stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion 
şi protecţia pădurilor de interes raional;
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f )  susţinerea şi stimularea  iniţiativelor privind dezvoltarea economică  a unită-
ţii administrativ-teritoriale;

g) elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor inter-
urbane (inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoenerge-
tice cu destinaţie locală;

h) administrarea instituţiilor de cultură, turism şi sport de interes raional, alte 
activităţi cu caracter educaţional, cultural şi sportiv de interes raional;

i) administrarea întreprinderilor municipale de interes raional;
j) administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;
k) dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile 

social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale.
(3) Autorităţile publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, în limitele legii, dis-

pun de libertate deplină de acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chesti-
uni de interes local care nu  este exclusă din competenţa lor şi nu este atribuită unei 
alte autorităţi. Alte competenţe proprii autorităţilor publice locale pot fi atribuite 
acestora numai prin lege.

Articolul 5.  Cooperarea autorităţilor publice
(1) Autorităţile publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi cele cen-

trale pot coopera, în condiţiile legii, pentru a asigura realizarea unor proiecte sau 
servicii publice care solicită eforturi comune ale acestor autorităţi.

(2) Activităţile care trebuie desfăşurate prin cooperare sînt fixate în acordurile 
semnate între părţi, în condiţiile legii, în strictă conformitate cu resursele bugetare 
şi cu responsabilităţile asumate de ele.

(3) Acordurile încheiate vor conţine  stabilirea clară a surselor de finanţare şi a li-
mitelor puterii de decizie pentru fiecare nivel de autoritate publică în parte, precum 
şi a termenelor de realizare a acordului.

(4) În scopul realizării cu succes a intereselor publice de nivel local, sporirii efi-
cienţei patrimoniului public, autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile 
întîi şi al doilea vor dezvolta cooperarea cu sectorul privat în  baza contractelor de 
parteneriat public-privat.

[Art.5 al.(4) introdus prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
Articolul 6. Delegarea de competenţe
(1) Competenţele care ţin de autorităţile publice centrale pot fi delegate au-

torităţilor publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, respectîndu-se criteriile de 
eficacitate şi de raţionalitate economică.

(2) Delegarea de competenţe poate fi efectuată de Parlament, la propunerea 
Guvernului.

(3) Delegarea de competenţe poate viza toate autorităţile publice locale de nive-
lurile întîi şi al doilea (delegare generală) ori numai unele autorităţi publice locale.
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(4) Delegarea de competenţe este însoţită obligatoriu de asigurarea resurselor 
financiare necesare şi suficiente realizării acestora.

(5) Delegarea de competenţe poate fi nelimitată în timp sau determinată în timp.
(6)  Delegarea de competenţe este efectivă doar din momentul în care a avut 

loc transferul resurselor financiare şi materiale necesare şi suficiente.

Articolul 7. Serviciile publice desconcentrate
(1) Autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale oferă popula-

ţiei servicii publice de care sînt responsabile, prin intermediul structurilor lor terito-
riale, pe care le administrează în mod direct.

(2) În definirea responsabilităţilor structurilor lor teritoriale, autorităţile admi-
nistraţiei publice centrale asigură evitarea oricăror imixtiuni în responsabilităţile 
care ţin de realizarea competenţelor autorităţilor publice locale.

(3) Coordonarea generală, pe plan teritorial, a activităţii serviciilor publice des-
concentrate va fi asigurată de către Cancelaria de Stat prin intermediul oficiilor sale 
teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu.

[Art.7 al.(3) în redacţia LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]

Articolul 8. Consultarea autorităţilor administraţiei publice locale
(1) Autorităţile administraţiei publice locale sînt consultate în procesul de ela-

borare, adoptare sau modificare a legilor sau altor acte normative referitoare la or-
ganizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.

(2) Organizarea consultărilor şi coordonarea procedurilor necesare în acest sens 
sînt asigurate de Cancelaria de Stat în cooperare cu autorităţile de specialitate ale 
administraţiei publice centrale.

[Art.8 al.(2) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]

Capitolul  III
DEZVOLTAREA DESCENTRALIZĂRII ADMINISTRATIVE

Articolul 9.  Regulile procesului de descentralizare administrativă
(1) Descentralizarea administrativă reprezintă un proces continuu, progresiv, 

care evoluează odată cu extinderea capacităţii administrative a unităţilor adminis-
trativ-teritoriale, în vederea gestionării eficiente a serviciilor publice aflate în res-
ponsabilitatea acestora.

(2) În scopul studierii, promovării şi monitorizării procesului de descentralizare 
administrativă şi financiară se constituie o comisie paritară pentru descentralizare, 
prezidată de către ministrul administraţiei publice locale, care întruneşte reprezen-
tanţi ai diferitelor ministere şi ai altor autorităţi administrative centrale, ai autorităţi-
lor publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi ai organizaţiilor neguver-
namentale care activează în domeniu.
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(3) Transferul progresiv al competenţelor este fundamentat pe evaluări secto-
riale şi analize de impact, realizate în baza unei metodologii specifice şi a unui set 
de indicatori elaboraţi de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale în 
cadrul comisiei paritare pentru descentralizare.

(4) Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, în colaborare 
cu Cancelaria de Stat şi cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale, pot 
lansa diverse proiecte-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor pro-
puse privind descentralizarea unor anumite competenţe.

(5) Nu pot fi descentralizate şi transferate din responsabilitatea statului în cea a 
autorităţilor publice locale serviciile publice care se bucură de reglementare consti-
tuţională, fiind garantate şi asigurate direct şi exclusiv de către stat.

Articolul 10. Corelarea dintre transferul de competenţe şi transferul de resurse
(1) Guvernul, ministerele, precum şi alte autorităţi administrative centrale, în 

baza unor standarde de cost şi calitate, identifică resursele necesare realizării com-
petenţelor transferate de ele, precum şi sursele bugetare din care vor fi finanţate 
aceste competenţe. Resursele astfel identificate sînt transferate autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale, în condiţiile legii.

(2) Guvernul, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale stabilesc stan-
darde de cost şi de calitate pentru prestarea serviciilor publice descentralizate.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de respectarea 
standardelor de cost şi de calitate în prestarea serviciilor publice.

(4)  Standardele de cost şi de calitate se aprobă prin hotărîri de Guvern, la pro-
punerea comisiei paritare pentru descentralizare sau a ministerelor şi altor autorităţi 
administrative centrale, cu avizul Cancelariei de Stat.

(5)  Actualizarea periodică a standardelor de cost şi de calitate a serviciilor pre-
state este efectuată în colaborare cu  structurile asociative ale autorităţilor adminis-
traţiei publice locale.

Articolul 11. Capacitatea administrativă
(1) O unitate administrativ-teritorială este considerată viabilă din punct de ve-

dere administrativ dacă ea dispune de resurse materiale, instituţionale şi financiare 
necesare pentru gestionarea şi realizarea eficientă a competenţelor ce îi revin.

(2) Capacitatea administrativă este recunoscută ca fiind adecvată statutului le-
gal al unei autorităţi publice locale atunci cînd cheltuielile administrative ale aces-
teia nu depăşesc 30 la sută din suma totală a veniturilor  proprii.

(3) Constituirea unei unităţi administrativ-teritoriale şi dotarea ei cu ansamblul 
de competenţe proprii se vor face doar în conformitate cu prevederile Legii privind 
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi ale Legii privind finan-
ţele publice locale, în baza următoarelor criterii, şi anume:
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a) unitatea administrativ-teritorială va dispune de capacitate administrativă;
b) numărul populaţiei unităţii administrativ-teritoriale este mai mare decît nu-

mărul minim necesar stipulat în Legea privind organizarea administrativ-teritorială 
a Republicii Moldova.

(4) Cheltuielile administrative şi veniturile proprii, pentru fiecare tip de unitate 
administrativ-teritorială, vor fi calculate în conformitate cu Legea privind finanţele 
publice locale.

(5) Activitatea unităţilor administrativ-teritoriale care nu corespund criteriilor 
stabilite la alin.(3) va fi examinată în şedinţă de Guvern, la propunerea Cancelariei 
de Stat, în vederea identificării unor soluţii de eficientizare administrativă sau de 
consolidare teritorială.

(6) În cazul în care nu se reuşeşte consolidarea capacităţii administrative a unei 
unităţi administrativ-teritoriale, Guvernul poate lua decizia de a propune crearea 
unei asocieri administrative cu alte unităţi administrativ-teritoriale învecinate, po-
trivit legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL  IV

RESURSELE FINANCIARE ŞI MATERIALE ALE COLECTIVITĂŢILOR LOCALE

Articolul 12. Descentralizarea financiară

(1) Autorităţile publice locale se bucură, în condiţiile legii, de autonomie financia-
ră, adoptă bugetul lor propriu care este independent şi separat de bugetul de stat.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale dispun în mod efectiv de resurse financia-
re proprii, pe care le utilizează liber în realizarea competenţelor lor.

(3) Autorităţile publice locale dispun de venituri fiscale proprii, stabilite de 
Legea privind finanţele publice locale, care constituie baza fiscală a unităţii admi-
nistrativ-teritoriale. Ele dispun, de asemenea, şi de alte venituri proprii stabilite de 
legea menţionată şi de alte acte normative.
(4) În vederea sporirii capacităţii financiare, autorităţilor publice locale li se acordă 
transferuri cu destinaţie generală. Modalităţile de calcul al sumei generale a acestor 
transferuri sînt stabilite de Legea privind finanţele publice locale.

(5) În vederea lichidării dezechilibrelor dintre capacitatea financiară şi ne-
cesităţile de cheltuieli ale unor autorităţi publice locale, prin Legea privind 
finanţele publice locale, se stabileşte un mecanism de repartizare financiară 
echitabilă.

(6) Ministerul Finanţelor şi serviciile publice desconcentrate ale acestuia asigură 
accesul, fără restricţii, al autorităţilor publice locale la informaţiile privind determi-
narea şi distribuirea resurselor bugetare prevăzute de legislaţie.
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Articolul 13. Proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Autorităţile publice locale posedă un patrimoniu propriu şi distinct, care in-

clude bunuri mobile şi imobile, şi dispun liber de acesta în condiţiile legii.
(2) Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale se delimitează şi se separă 

clar de patrimoniul statului, potrivit legii sau în modul stabilit de lege.
(3) Delimitarea presupune evidenţa patrimoniului unităţilor administrativ-teri-

toriale, competenţa decizională exclusivă a autorităţilor publice locale privind ad-
ministrarea patrimoniului respectiv şi modul de repartizare a veniturilor obţinute 
din gestionarea acestuia în condiţiile legii.

(4) Criteriile principale care stau la baza delimitării patrimoniului unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale de cel al statului sînt:

a) criteriul interesului (local, raional sau naţional) şi importanţei. Importanţa pa-
trimoniului se stabileşte în baza unor studii, avize şi expertize specializate;

b) valoarea economică şi importanţa patrimoniului pentru dezvoltarea  satului 
(comunei), oraşului (municipiului), raionului sau ţării;

c) utilizarea patrimoniului pentru amplasarea sistemelor energetice, de transport 
şi a altor sisteme de stat, a obiectivelor de telecomunicaţii şi a serviciilor meteo;

d) valoarea ştiinţifică, socială, istorică, culturală şi naturală a patrimoniului.

Capitolul V
CADRUL INSTITUŢIONAL AL PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE 

ADMINISTRATIVĂ

Articolul 14. Cancelaria de Stat
(1) Cancelaria de Stat este responsabilă de elaborarea şi implementarea politicii 

de descentralizare administrativă, avînd următoarele competenţe:
[Art.14 al.(1) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
a) elaborează strategii şi politici generale de descentralizare administrativă, fi-

nanciară şi patrimonială;
b) asigură, în comun cu autorităţile de specialitate ale administraţiei publice 

centrale şi cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale, coordonarea teh-
nică şi monitorizarea procesului de descentralizare administrativă;

c) colaborează cu Ministerul Finanţelor în elaborarea politicii de descentralizare financiară;
d) colaborează cu alte ministere şi autorităţi administrative centrale la elabora-

rea şi implementarea strategiilor de descentralizare administrativă;
e) colectează, în comun cu Ministerul Finanţelor, cu alte ministere şi autorităţi admi-

nistrative centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, date statistice necesare 
fundamentării şi estimării impactului politicilor de descentralizare administrativă;

f ) elaborează, analizează şi actualizează, de comun acord cu alte ministere şi cu 
alte autorităţi administrative centrale, precum şi cu structurile asociative ale auto-
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rităţilor administraţiei publice locale, standardele minime de cost şi de calitate ale 
serviciilor publice şi de utilitate publică;

g) monitorizează aplicarea de către autorităţile administraţiei publice locale a 
standardelor minime de calitate la prestarea serviciilor publice şi de utilitate publică;

h) asigură lucrările de secretariat ale comisiei paritare pentru descentralizare;
i) avizează, potrivit legii, iniţiativele şi proiectele de acte normative privind descen-

tralizarea administrativă şi financiară, precum şi delegarea de competenţe de la autori-
tăţile de specialitate ale administraţiei publice centrale către autorităţile publice locale.

(2) Cancelaria de Stat gestionează programe naţionale de dezvoltare adresate 
unităţilor administrativ-teritoriale în vederea stimulării asocierii acestora, precum şi 
a dezvoltării capacităţilor administrative ale acestora.

Capitolul  VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 15
(1) Guvernul va prezenta anual Parlamentului un raport privind dezvoltarea 

sistemului administraţiei publice din Republica Moldova şi evoluţia procesului des-
centralizării administrative.

(2) Cancelaria de Stat şi Ministerul Finanţelor vor iniţia evaluarea capacităţilor 
administrative ale autorităţilor publice locale şi vor prezenta, în termen de 12 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi, situaţia generală şi propunerile concrete 
privind capacităţile administrative ale autorităţilor publice locale.

Articolul 16
(1)  Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
(2) Prezenta lege se va aplica după aprobarea planului de acţiuni, care va stabili 

etapele distincte de implementare a procesului de descentralizare administrativă în 
Republica Moldova.

(3) Cancelaria de Stat, în colaborare cu autorităţile de specialitate ale adminis-
traţiei publice centrale şi cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale şi cu 
societatea civilă, va pregăti şi va transmite Parlamentului proiecte de acte legislative 
privind etapele descentralizării administrative în Republica Moldova.
[Art.16 al.(3) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

Nr.435-xVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.
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ANEXA 4
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MODIFICAT
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LP481-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46
LP358-XV din 31.07.03 MO173-176/12.08.03 art.742; în vigoare 01.01.04
LP146-XV din 27.03.03, MO60-61/01.04.03 art.265; în vigoare 01.01.03
LP285-XV din 21.06.01, MO78/12.07.01 

NOTĂ:

 În cuprinsul Legii textul „direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei 

Publice Locale” se substituie prin textul „oficiul teritorial al Cancelariei de Stat” prin LP93-XVIII din 

04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. - (1) Prezenta lege determină statutul alesului local.
(2) Unele chestiuni ce ţin de statutul şi exercitarea mandatului alesului  local 

sînt reglementate de Legea privind administraţia publică locală, precum şi de alte 
acte normative.

Art.2. - (1) În sensul prezentei legi, noţiunea de ales local vizează consilierii con-
siliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi consiliului municipal 
Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşe-
dinţii şi vicepreşedinţii raioanelor.

[Art.2 al.(1) în redacţia L481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
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(2) Statutul alesului local se aplică deputatului în Adunarea Populară a Găgăuziei 
în măsura în care nu contravine statutului deputatului, determinat de către Adunarea 
Populară  în cadrul Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

Art.3. - (1)   În  unitatea administrativ-teritorială respectivă, alesul local este 
persoană oficială, el fiind reprezentantul autorităţii deliberative sau executive din 
administraţia publică locală.

(2) În exercitarea mandatului, alesul local este în serviciul colectivităţii respective.
Art.4. - (1) Orice mandat imperativ este nul.
(2) Exercitarea mandatului se efectuează personal.
(3) Mandatul nu poate fi transmis unei alte persoane.
Art.5. - (1) Mandatul consilierului şi al primarului începe efectiv din momentul 

validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau primarului re-
spectiv ori  înainte de aceasta, dacă  intervin anumite condiţii legale pentru înceta-
rea mandatului înainte de termen.

(2) Mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:
a) absenţă fără  motive  întemeiate de la 3 şedinţe consecutive  ale consiliului 

sau ale comisiei din care face parte;
b) încălcare a Constituţiei, a altor legi ori interese ale colectivităţii locale, pre-

cum şi participare la acţiunile unor organe anticonstituţionale, fapt confirmat  prin 
hotărîrea definitivă a instanţei de judecată;

c) incompatibilitate a funcţiei;
d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia;
e) dizolvare de drept a consiliului;
f ) demisie (cu depunerea cererii de demisie);
g) deces.
(3) În cazurile prevăzute la alin.(2)  lit.a)-d) şi f ) din prezentul articol, mandatul 

consilierului se ridică de către consiliul respectiv.
(4) Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de:
a) incompatibilitate a funcţiei;
b) imposibilitate de a exercita funcţia pe o perioadă mai mare de 4 luni conse-

cutive, inclusiv pe motive de boală;
c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia;
d) revocare prin referendum local, în condiţiile Codului electoral;
e) demisie;
f ) deces.
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(5) Mandatul preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi viceprimarului înce-
tează înainte de termen în caz de:

a) incompatibilitate a funcţiei;
b) imposibilitate de a exercita funcţia pe o perioadă mai mare de 4 luni con-

secutive, inclusiv pe motive de boală, cu excepţia viceprimarului care îşi exercită 
funcţiile pe baze obşteşti;

c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestora;
d) eliberare din funcţie de către consiliul respectiv în conformitate cu legislaţia 

în vigoare;
e) demisie (cu depunerea cererii de demisie);
f ) deces.
(6) Aleşii locali îşi exercită mandatul în condiţiile prezentei legi şi Legii nr.123-XV 

din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală.
(7) Alesul local va depune, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi 

proprietate.
[Art.5 al.(7) introdus prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482]
[Art.5 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Art.6. - (1) În cazul în care mandatul consiliului şi al primarului este prelungit, 
prin lege organică, în caz de război sau catastrofă, mandatul consilierilor, preşedin-
telui, vicepreşedintelui raionului şi  viceprimarului se consideră prelungit de drept.

(2) În cazul în care activitatea consiliului este suspendată în condiţiile Legii 
nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală, acesta se consi-
deră dizolvat de drept, iar mandatul consilierilor încetează înainte de termen.

(3) Mandatul alesului local ales în locul altui ales local pe durata mandatului 
neexercitat al acestuia se încheie o dată cu expirarea mandatului predecesorului.

[Art.6 în redacţia LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Art.7. - (1) Mandatul alesului local este incompatibil cu:
a) calitatea de deputat în Parlament;
b) funcţia de membru al Guvernului;
c) calitatea de funcţionar public în cadrul oficiului teritorial al Cancelariei de Stat;
[Art.7 al.(1) lit.c) modificată prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645]
[Art.7 al.(1) lit.c) modificată prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 rt.57]
[Art.7 al.(1) lit.c) modificată prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
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d) calitatea de funcţionar public în aparatul preşedintelui raionului respectiv, în 
direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni din subordinea consiliului respectiv, în primă-
rie  (pretură);

e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art.91 din  Legea 
nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală.

(2) Suplimentar la incompatibilităţile prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, 
mandatul consilierului este incompatibil cu calitatea de consilier al unui consiliu de 
acelaşi nivel sau de consilier al consiliului de orice nivel din alte unităţi administra-
tiv-teritoriale de nivelul al doilea.

[Art.7 în redacţia LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Art.8. - (1) Alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate pre-
văzute la art.7 din prezenta lege va demisiona din funcţia incompatibilă cu man-
datul deţinut sau  îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de  la apariţia 
incompatibilităţii.

(2) În cazul în care consilierul, preşedintele, vicepreşedintele raionului, vicepri-
marul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii, consiliul din care 
acesta face parte sau care l-a ales va decide, la şedinţa imediat următoare, ridicarea 
mandatului alesului local respectiv, iar în caz de neadoptare a deciziei în cauză, ri-
dicarea mandatului alesului local se va decide pe cale judiciară, la iniţiativa oficiului 
teritorial al Cancelariei de Stat.

[Art.8 al.(2) în redacţia LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
(3) Primarul, în cazul cînd se află  într-o stare de incompatibilitate prevăzută de 

lege, este revocat din  funcţie fără efectuarea unui referendum local,  în baza hotărîrii 
judecătoreşti definitive. Procedura de revocare este iniţiată de către oficiul teritorial 
al Cancelariei de Stat, din proprie iniţiativă sau la cererea persoanelor interesate.

[Art.8 modificat prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645]

(2) În cazul  în  care un consilier nu respectă prevederile privind încetarea  in-
compatibilităţii, consiliul din care acesta face parte  va decide, la şedinţa imediat 
următoare, ridicarea mandatului consilierului respectiv,  iar, în caz de neadoptare 
a deciziei în cauză, la iniţiativa oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, cazul va fi 
examinat de instanţa de judecată.

[Art.8 al.(3) modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
[Art.8 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
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Art.9. - Alesul local  nu poate fi supus persecuţiilor sau tras la răspundere con-
travenţională sau penală pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercita-
rea mandatului.

Capitolul II
ExERCITAREA MANDATULUI

DE CĂTRE ALESUL LOCAL

Art.10. - (1) Alesul local este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să 
contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice 
locale pe care o reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea ordinii  publice şi 
la respectarea legislaţiei.

[Art.10 al.(1) modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
(2) Alesul local se află încontinuu în exercitarea mandatului pe toată durata acestuia.

Art.11. - (1)  Participarea consilierului la şedinţa consiliului şi/sau comisiei din 
care face parte este obligatorie.

(2) În cazul în care consilierul este în imposibilitate de a participa la şedinţa re-
spectivă, el comunică despre aceasta, după  caz, primarului (primarului general), 
preşedintelui raionului, cu  indicarea motivelor absenţei.

[Art.11 al.(2) modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Art.12. - (1) Consilierul dispune de dreptul de vot deliberativ asupra tuturor 
chestiunilor examinate la şedinţa consiliului.

(2) Consilierul are dreptul la un singur vot.
(3) Consilierul aplică dreptul de vot, pronunţîndu-se „pentru” sau „contra” ori ab-

ţinîndu-se de la luarea unei decizii.

Art.13. - (1) Consilierul este în drept:
a) să aleagă şi să fie ales în organele consiliului;
b) să-şi exprime opinia asupra componenţei nominale a organelor formate de 

consiliu şi asupra candidaturilor persoanelor cu funcţii de răspundere în cadrul dez-
baterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către consiliu;

c) să facă propuneri în scris pentru a fi examinate de consiliu;
d) să facă propuneri  şi observaţii privind ordinea de zi a şedinţei consiliului şi 

modul examinării chestiunilor puse în discuţie;
e) să lanseze iniţiative şi să facă propuneri privind examinarea în şedinţele con-

siliului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu 
funcţie de răspundere subordonate consiliului;
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f ) să pună în discuţie chestiunea votului de încredere persoanelor alese, numite 
sau confirmate de consiliu dacă propunerea este susţinută de cel puţin o treime din 
consilierii aleşi;

g) să propună consiliului pentru examinare chestiunile privind verificarea  mo-
dului  în care persoanele fizice  şi  juridice execută deciziile acestuia;

h) să participe la dezbateri, să facă apeluri, să adreseze întrebări raportorilor şi 
preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri;

i) să-şi argumenteze propunerile, să se pronunţe în chestiuni de procedură, să 
prezinte note informative;

j) să propună amendamente la proiectele deciziilor şi ale altor acte prezentate 
pentru aprobare consiliului;

k) să participe cu drept de vot consultativ la examinarea de către autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale de specialitate, precum şi de către autorităţile adminis-
traţiei publice locale din care nu face parte, a oricăror chestiuni ce vizează interesele 
colectivităţii pe care o reprezintă.

(2) Consilierul care nu a luat cuvîntul în dezbateri este în drept să transmită 
preşedintelui şedinţei textul cuvîntării, propunerile şi observaţiile sale asupra ches-
tiunii examinate de către consiliu. Textul respectiv se anexează la procesul-verbal al 
şedinţei şi, la solicitarea consilierului, se publică în organul de presă al consiliului.

(3) Consilierul este în drept să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei con-
siliului şi de textul cuvîntării sale, care urmează  a  fi publicat.

(4) Propunerile  şi observaţiile făcute de consilier la şedinţă sînt examinate în 
mod obligatoriu în  procesul  de definitivare a proiectelor de decizii.

[Art.13 al.(4) modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Art.14. - (1) În exercitarea mandatului, alesul local poate  adresa propuneri, ob-
servaţii şi interpelări serviciilor publice desconcentrate ale autorităţilor administra-
ţiei publice centrale de specialitate, serviciilor publice locale, altor factori de decizie 
din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi administraţiei agenţilor 
economici din teritoriu.

(2) Modul de  exercitare a drepturilor menţionate la alin.(1) al prezentului articol 
este stabilit de regulamentul consiliului respectiv.

Art.15. - (1) Serviciile publice desconcentrate ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale de specialitate, serviciile publice locale, alţi factori de decizie din 
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unitatea administrativ-teritorială respectivă,  administraţia agenţilor economici din 
teritoriu  sînt obligaţi să examineze propunerile, observaţiile sau interpelările alesu-
lui local în conformitate cu legislaţia.

(2) În cazul în care serviciile publice desconcentrate ale autorităţilor adminis-
traţiei publice centrale de specialitate, serviciile publice locale, alţi factori de decizie 
din unitatea administrativ-teritorială respectivă, administraţia agenţilor economici 
din teritoriu nu au examinat propunerile, observaţiile sau interpelările alesului local, 
conducătorii acestora sînt traşi la răspundere în condiţiile Codului cu privire la con-
travenţiile administrative.

Art.16. - Alesul local, în limitele competenţei sale, contribuie la realizarea pre-
vederilor legilor şi ale altor acte normative, la implementarea programelor şi planu-
rilor  naţionale şi locale în toate domeniile de activitate social-economică.

[Art.16 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Art.17. - (1) Din însărcinarea consiliului sau a comisiei din care face parte, con-
silierul participă la controlul executării legilor şi altor acte normative, inclusiv a deci-
ziilor autorităţii deliberative din administraţia publică locală.

(2) Controlului în cauză pot fi supuse autorităţile administraţiei publice locale şi 
serviciile publice subordonate consiliului sau primăriei respective, precum şi agenţii 
economici de pe teritoriul din subordine, în problemele ce ţin de competenţa auto-
rităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea.

(3) În chestiunile privind controlul serviciilor publice desconcentrate ale autori-
tăţilor administraţiei publice centrale de specialitate, alesul local poate apela la ofi-
ciul teritorial al Cancelariei de Stat sau la organul ierarhic superior al acestora.

[Art.17 al.(3) modificat prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645
[Art.17 al.(3) modificat prin LP195 din 28.07.05, MO123/16.09.05 art.608]
(4) Consilierul prezintă rezultatele controlului, cu o sinteză a cauzelor şi evolu-

ţiei faptelor depistate, la şedinţa comisiei sau a consiliului respectiv. La şedinţă se 
invită, după caz, reprezentanţii organelor şi autorităţilor interesate.

[Art.17 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
Art.18. - Pentru a soluţiona problemele legate de interesele colectivităţii pe 

care o reprezintă, alesul local are dreptul să ceară şi să fie primit în audienţă fără 
întîrziere de persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, precum 
şi de conducătorii persoanelor juridice din unitatea administrativ-teritorială re-
spectivă.

Art.19. - Persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, precum 
şi conducătorii persoanelor juridice din unitatea administrativ-teritorială respectivă 
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sînt obligaţi să pună la dispoziţie alesului local, fără nici un fel de restricţii şi fără a 
i se cere permisiuni suplimentare, informaţia necesară, cu excepţia informaţiei cu 
accesibilitatea limitată (ce constituie secret de stat şi comercial, referitoare la viaţa 
familială şi privată) şi informaţiei operative de  investigaţii a organelor de drept din 
unitatea administrativ-teritorială respectivă.

[Art.19 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Art.20. - (1) Alesul local examinează, în modul stabilit de legislaţie, petiţiile care 
îi sînt adresate, ia măsuri pentru soluţionarea lor, primeşte în audienţă cetăţeni şi 
conducătorii persoanelor juridice.

(2) Alesul local primeşte în audienţă cetăţenii în sediul autorităţii administraţiei 
publice locale. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a audienţei revi-
ne secretarului consiliului local.

[Art.20 în redacţia LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Art.21. - (1)  Alesul local are dreptul să ceară, la faţa locului, încetarea încălcării 
ordinii publice, iar în caz de necesitate, să ceară implicarea autorităţilor publice şi 
persoanelor cu  funcţii de răspundere în vederea încetării acestei încălcări.

(2) Autorităţile publice şi persoanele cu funcţii de răspundere sînt obligate,  la 
cererea alesului local, să ia de îndată măsurile necesare pentru încetarea încălcării 
ordinii publice.

[Art.21 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Art.22. - În vederea exercitării conforme a mandatului, autorităţile administraţi-
ei publice locale sînt obligate să acorde alesului  local sprijinul necesar.

Capitolul III
GARANŢIILE SOCIALE DE ExERCITARE

A MANDATULUI ALESULUI LOCAL

Art.23. - (1) În exercitarea mandatului, alesul local are dreptul, în raza unităţii 
administrativ-teritoriale respective, la călătorie gratuită  în transportul public teres-
tru, cu excepţia taximetrelor şi a transportului privat.

(2) Cheltuielile legate de deplasarea alesului local în condiţiile alin.(1) din pre-
zentul articol se restituie întreprinderilor de transport din bugetul local respectiv.

Art.24. - (1) Pe durata şedinţelor consiliului şi a executării însărcinărilor consi-
liului sau comisiei, în conformitate cu art.17 alin.(1) din  prezenta lege, consilierul 
angajat în cîmpul muncii  este degrevat de obligaţiile lui la locul de muncă.
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(2) Degrevarea de obligaţiile la locul de muncă se face în baza înştiinţării în scris 
privind şedinţa în cauză, adresate alesului local, sau în baza altui document eliberat 
de consiliu sau comisia respectivă.

Perioada  degrevării  include şi timpul necesar pentru a se deplasa  la locul şe-
dinţei sau pentru exercitarea unor anumite însărcinări.

(3) Alesului  local care a fost invitat la şedinţa consiliului şi a participat  la ea i se 
restituie cheltuielile aferente şi i se acordă o indemnizaţie pentru fiecare zi de parti-
cipare la şedinţa consiliului în mărime de cel puţin 2 salarii minime.

Art.25. - (1) La expirarea mandatului, alesului local care a activat cel puţin doi 
ani în această calitate i se acordă o indemnizaţie unică, egală cu salariul mediu lunar 
pe economia naţională pentru anul precedent.

(2) În caz de deces al alesului local, indemnizaţia unică menţionată la alin.(1) din 
prezentul articol se acordă familiei acestuia, indiferent de durata exercitării mandatului.

(3) Decizia privind plata indemnizaţiei unice se adoptă de consiliul respectiv. 
Achitarea indemnizaţiei unice se face din bugetul unităţii administrativ-teritoriale re-
spective.

[Art.25 al.(3) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
[Art.26 exclus prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46; art.27-30 devin 26-29]
[Art.26 se exclude prin LP358 din 31.07.03 MO173/12.08.03 art.742; în vigoare 01.01.04]
[Art.26 al.(5) introdus prin LP146 din 27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
[Alin.4 art.26 introdus prin LP285 din 21.06.01, MO78/12.07.01]

Art.26. - (1) Alesul local are legitimaţie şi insignă de modelul stabilit prin lege.
(2) Consilierului şi primarului legitimaţia şi insigna se înmînează după validarea 

mandatului.
(3) Preşedintelui, vicepreşedintelui raionului, precum şi viceprimarului legitima-

ţia şi insigna se înmînează, după alegerea lor în funcţie de către consiliul respectiv.
[Art.26 în redacţia LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]

Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

[Art.27 abrogat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]

Art.28. - Guvernul:
- în termen de  2 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea 

legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
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- în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu pre-
zenta lege.

Art.29. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.430-
XIII din 19 aprilie 1995 despre statutul consilierului în consiliul local şi Legea nr.878-
XIII din 19 iunie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii despre statutul con-
silierului în consiliul local.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                Dumitru DIACOV

Chişinău, 2 februarie 2000.
Nr. 768-xIV.
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ANEXA 5

LEGE Nr. 457  din  14.11.2003  
pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind  

constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale

Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248     art Nr : 998     
Promulgat : 11.12.2003

În temeiul art.72 alin.(3) din Constituţia Republicii Moldova,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.1. - Se aprobă Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consi-
liilor locale şi raionale conform anexei, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art.2. - Consiliile locale şi raionale, în baza Regulamentului-cadru privind con-
stituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, elaborează şi aprobă propriile 
regulamente.

Art.3. - Se abrogă Legea nr.554-XIV din 29 iulie 1999 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind funcţionarea consiliilor locale şi judeţene.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI        Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 14 noiembrie 2003.
Nr.457-XV.
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Anexă

REGULAMENTUL-CADRU
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIILOR LOCALE

ŞI RAIONALE

T i t l u l  I
CONSTITUIREA  CONSILIILOR  LOCALE

ŞI  RAIONALE

Capitolul  I
MODUL  DE  CONSTITUIRE  A  CONSILIULUI

1. Prima şedinţă (de constituire) a consiliului local, raional se convoacă, în con-
diţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data 
validării mandatelor de consilier.

Consiliul local, raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel 
puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor consiliului local în prima şedinţă (de constituire) a con-
siliului se face prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie.

Convocarea consilierilor consiliului raional în prima şedinţă (de constituire) a 
consiliului se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

Prima şedinţă a consiliului local, raional este deliberativă dacă la ea participă cel 
puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate 
nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. 
Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă 
convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă 
dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia  în care, din cauza 
absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, 
el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consili-
er, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul consi-
liului electoral de circumscripţie sau, respectiv, al Comisiei Electorale Centrale.

2. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale 
Centrale aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind 
legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandate-
lor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
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3. După constituirea legală a consiliului local, raional, consilierii formează fracţi-
uni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.
Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, 

în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. 
Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi de-
claraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru 
a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor elec-
torale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi 
consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia 
altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.
Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii in-

dependenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se 
consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la con-
stituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în 
cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

4. La prima şedinţă, consiliul raional alege, din rîndul consilierilor,  preşedintele 
şi vicepreşedintele (vicepreşedinţii) raionului. Alegerea se  face, la decizia consiliu-
lui, prin votul majorităţii consilierilor aleşi în condiţiile Legii privind administraţia 
publică locală.

Candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte (vicepreşedinţi) al raionului se 
propune de preşedintele raionului, după consultarea fracţiunilor.  

5. După validarea mandatului primarului, consiliul sătesc (comunal), orăşenesc 
(municipal) alege din rîndurile consilierilor viceprimarul (viceprimarii).

Candidatura pentru funcţia de viceprimar (viceprimari) se propune de către pri-
mar după consultarea fracţiunilor.

Alegerea viceprimarului (viceprimarilor) se efectuează în condiţiile Legii privind 
administraţia publică locală.

6. Secretarul consiliului sătesc (comunal), orăşenesc (municipal) şi raional este 
numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocu-
parea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a consiliului, după anunţarea 
rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii de subdiviziuni, de servicii publice locale, de întreprinderi municipale din 
subordinea consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale) sînt desemnaţi 
prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, la pro-
punerea primarului.
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Şefii de subdiviziuni din subordinea consiliului raional sînt desemnaţi prin deci-
zie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rîndurile per-
soanelor care au cîştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat 
de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sînt desemnaţi de 
consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către  consiliu, 
la propunerea primarului satului (comunei), oraşului (municipiului) sau a preşedin-
telui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul 
majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.

7. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către 
consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), raional în baza Regulamentului 
cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în 
autorităţile publice, aprobat de Guvern.

Capitolul  II
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI
8. După constituire, consiliul local, raional formează comisii consultative de spe-

cialitate pentru principalele domenii de activitate.
Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate 

sînt prevăzute în anexă.
9. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea 

acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc 
de către consiliul local, raional, în funcţie de specificul şi necesităţile fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai 
multe domenii de activitate.

10. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a con-
siliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu 
este remunerată.

11. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi 
sînt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răs-
pundere în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia.

12. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii mem-
brilor săi, preşedintele şi secretarul său.

13. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în 
absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este nece-
sar, la decizia preşedintelui comisiei.
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Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor 
comisiei.

Şedinţele comisiei, de regulă, sînt publice.
La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt mem-

bri ai acestei comisii.
Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul primăriei, 

aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au 
dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane inte-
resate sau reprezentanţi ai mass-media.

14. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de 
către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.

15. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul des-
chis al majorităţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.
16. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor in-

dependenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, 
raional,  în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a con-
silierilor independenţi - de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea 
lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialita-
te, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază 
a acestuia.

17. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care nece-

sită soluţionare de către consiliu;
b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele 

realizării acestora;
c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, 

pe care le prezintă consiliului;
d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.
Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul 

de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliu-
lui, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

18. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
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c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este 
necesar;

d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă 
importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de se-
cretarul comisiei;

f) susţine în şedinţele  consiliului avizele formulate de comisie.
Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizato-

rică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a 
consiliului sau stabilite de consiliu.

19. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:
a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pen-

tru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de co-

misia respectivă.
Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de 

constituire şi funcţionare  a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşe-
dintelui acesteia.

20. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comi-
siei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere 
includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea 
şedinţei comisiei.

21. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligato-
rie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive 
ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile 
ce ţin de competenţa sa  sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni pre-
văzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea 
consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile 
propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor 
respective ale comisiei.

22. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în 
procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către pre-
şedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie con-
sultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proce-
selor-verbale întocmite în şedinţe închise.
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T i t l u l  II
ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL, RAIONAL

Capitolul  I
ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI

ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

23. Consiliul local, raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor 
prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de 
secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al 
şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care sem-
nează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibili-
tatea de a o semna.

24. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului;
b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor 

şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;
c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptă-

rii acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului 

de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;
e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competen-

ţa de soluţionare a consiliului;
f ) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului 

aplicarea unor asemenea  sancţiuni.
Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regula-

mentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.
25. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şe-

dinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribu-
ţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se 
consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile 
adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.

26. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului 
fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, se-
cretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea 
şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:
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a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea 
primarului, respectiv, a preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul 
consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării con-
silierilor şi convocării consiliului;

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedin-

telui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru număra-
rea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;

e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de 
voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;

f ) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum  şi a dosarelor în care 
se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, lega-
rea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor  asu-
pra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.25 din 
Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre aseme-
nea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel 
de cazuri;

h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile  consiliului, cu excepţia deciziei 
de numire în funcţie a secretarului consiliului;

i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de 
specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de 
decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de con-
stituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna 
organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul  II
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

27. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii 
propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului 
(coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul 
şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu 
avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdi-
viziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelă-
rilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.
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Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor unităţii 
administrativ-teritoriale respective prin mass-media sau prin orice alt mijloc de in-
formare.

28. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, preşedintelui 
raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.20 
din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la 
începutul şedinţei.

29. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze 
prezenţa la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp 
despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului, preşedintelui raionu-
lui sau secretarului. Primarul, preşedintele raionului sau secretarul sînt obligaţi să 
aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa con-
silierului respectiv.

30. Dacă în unitatea administrativ-teritorială există delegaţi săteşti, aceştia vor fi 
invitaţi, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului local. Delegatul sătesc participă 
la discuţii asupra problemelor din ordinea de zi fără drept de vot.

31. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscri-
se pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către 
raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. 
Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie 
de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare du-
rata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a 
proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regu-
lamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, 
consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi 
oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt  să se refere exclusiv 
la problema care formează obiectul dezbaterii.

32. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema 
care îl priveşte personal  sau referitoare la regulament.

33. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme 
puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul 
majorităţii consilierilor prezenţi.

34. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi 
la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
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35. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei 
poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

a) să cheme la ordine;
b) să retragă cuvîntul;
c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care îm-

piedică desfăşurarea lucrărilor.
36. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la pre-

vederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majori-
tăţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate 
aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment;
b) eliminarea din sala de şedinţe.
37. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba moldovenească sau în altă lim-

bă utilizată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba moldovenească, urmînd, 

după caz, să fie traduse în limba rusă.
În localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză, actele consiliului se întoc-

mesc în limba moldovenească ori în limba găgăuză sau în cea rusă, urmînd să fie 
traduse în limba moldovenească.

În localităţile unde majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate ucrai-
neană, rusă, bulgară sau de altă naţionalitate, actele consiliului pot fi adoptate în 
limba ei maternă sau într-o altă limbă acceptabilă, urmînd să fie traduse în limba 
moldovenească.

Capitolul  III
ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

38. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consili-
erilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii pot face primarul şi, respectiv, 
preşedintele raionului. Primarul şi preşedintele raionului pot participa consultativ 
la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

39. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în 
conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului 
şi personalul de specialitate din primărie, aparatul preşedintelui raionului vor acor-
da asistenţă tehnică de specialitate.

Proiectele de decizii se prezintă în limba moldovenească sau în limba utilizată 
pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

40. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei 
de către primar, de către preşedintele raionului, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul 
proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de 
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specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amen-
damente.

41. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare 
comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale pri-
măriei şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii 
unui raport.

O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării 
raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remi-
se şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau 
poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în 
ordinea   de zi.

42. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului 
de specialitate al primăriei şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consi-
liului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile 
corespunzătoare de remitere a lor către primar şi către consilieri cel tîrziu pînă la 
data şedinţei consiliului.

43. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de speci-
alitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi al serviciilor 
publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în 
şedinţa ordinară a acestuia.

Capitolul  IV
PROCEDURA DE VOT

44. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.  
Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării des-

chise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.
Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau 

a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se 
stabileşte o anumită modalitate.

45. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele ofe-
ră explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”. Secretarul 
consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. 
Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro” sau „contra”, în funcţie de 
opţiunea sa.

46. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii 

se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”.



287

Buletinele de vot se introduc  în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau 
în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au 
fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi 
exprima opţiunea.

47. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia ca-
zului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, con-
siliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

48. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie con-
semnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze 
acestei cerinţe.

49. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse 
examinării acestuia  în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Capitolul  V
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII
ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

50. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului, viceprimarului, 
preşedintelui raionului, vicepreşedintelui raionului şi secretarului consiliului, şefilor 
serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate 
la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi 
vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a 
consiliului.

51. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură 
cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la urmă-
toarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului 
interpelării.

52. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice 
locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult  2 săptămîni, 
dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
53. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea au-

dienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte 
normative.
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Anexă
la Regulamentul-cadru privind

constituirea şi funcţionarea
consiliilor locale şi raionale

DOMENIILE DE ACTIVITATE
ÎN CARE SE POT FORMA COMISII DE SPECIALITATE

1. Agricultură şi industrie
2. Activităţi economico-financiare
3. Activităţi social-culturale, turism şi culte
4. Protecţia mediului, amenajarea teritoriului
5. Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă
6. Drept şi disciplină.

Notă: În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate 
decide formarea comisiilor de specialitate şi în alte domeniide activitate sau a unei 
comisii care să aibă drept obiect de activitate două sau mai multe domenii.



289

ANEXA 6

LEGE Nr.438 din  28.12.2006  
privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

Publicat : 16.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 21-24,  art Nr : 68

MODIFICAT
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege defineşte regiunile de dezvoltare funcţionale pe teritoriul Republicii 
Moldova, modul de cooperare interregională, cadrul instituţional, instrumentele 
specifice politicii pentru dezvoltare regională, mijloacele necesare creării şi funcţio-
nării regiunilor de dezvoltare.  

Capitolul  I
Dispoziţii  generale

Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
politică de dezvoltare regională - activitate coordonată a autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale, a colectivităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale, ori-
entată spre planificarea şi realizarea unei dezvoltări social-economice teritoriale echilibra-
te, spre sprijinirea nemijlocită a dezvoltării social-economice a zonelor defavorizate;

regiune de dezvoltare - unitate teritorială funcţională ce reprezintă cadrul de pla-
nificare, evaluare şi implementare a politicii de dezvoltare regională;

Consiliu Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale - structură funcţională 
de competenţă generală fără personalitate juridică, constituită pentru  aprobarea, 
promovarea şi coordonarea obiectivelor de dezvoltare regională la nivel naţional;

Fond naţional pentru dezvoltare regională - sursă de finanţare a programelor şi 
proiectelor orientate spre atingerea obiectivelor de dezvoltare regională;

consiliu regional pentru dezvoltare - structură funcţională reprezentativă fără 
personalitate juridică creată în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare pentru elabora-
rea, promovarea şi coordonarea implementării programelor de dezvoltare la nivel 
regional;

agenţie de dezvoltare regională - instituţie publică necomercială, subordonată au-
torităţii de implementare a politicii de dezvoltare regională, creată pentru implemen-
tarea strategiei de dezvoltare regională şi planului operaţional;
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 [Art.1 subal.6) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 
art.609; în vigoare 01.01.10]

Strategie naţională de dezvoltare regională - principal document de planificare a 
dezvoltării regionale care reflectă politica naţională în domeniu şi introduce meca-
nismele naţionale ale acestei dezvoltări;

Document unic de program - document guvernamental, elaborat în baza strate-
giilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, de programare 
pe termen scurt (3 ani) a implementării politicii de dezvoltare regională;

plan anual de implementare - document de planificare anuală a procesului de 
implementare a Strategiei naţionale de dezvoltare regională;

strategie de dezvoltare regională - document al politicii de dezvoltare regională 
pe termen mediu (7 ani) care identifică priorităţi, include proiecte şi măsuri specifice 
pentru implementarea acestei politici în cadrul regiunii de dezvoltare;

plan operaţional - plan de implementare a strategiei de dezvoltare regională, 
prevăzut pentru 3 ani, care conţine programele, proiectele şi activităţile prioritare.

Articolul 2. Obiective şi principii
(1) Obiectivele principale ale susţinerii dezvoltării regionale sînt:
a) obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg 

teritoriul Republicii   Moldova;
b) reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre 

regiuni şi din interiorul lor;
c) consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dez-

voltarea social-economică a regiunilor;
d) susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor 

locale orientate spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interac-
ţiunii lor cu strategiile şi programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare.

(2) Principiile de bază ale susţinerii dezvoltării regionale sînt:
eficienţa - buna utilizare a resurselor naturale, umane, financiare şi a celor de 

producţie pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
echitatea - drepturi egale de acces la valorile economice, sociale şi culturale 

pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de locul lor de trai;
durabilitatea - caracterul viabil  din punct de vedere  tehnic, financiar şi instituţi-

onal al măsurilor, programelor şi proiectelor, finanţate, de dezvoltare regională;  
planificarea - elaborarea şi efectuarea, în concordanţă cu Strategia naţională de 

dezvoltare şi strategia de dezvoltare regională, a măsurilor, programelor şi proiecte-
lor de dezvoltare regională, care au obiective, priorităţi şi mecanisme clar definite;

coordonarea - concordarea,  atît la nivel naţional, cît şi la nivel regional, a măsu-
rilor şi obiectivelor pentru susţinerea dezvoltării regionale;  
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parteneriatul - cooperarea autorităţilor publice centrale şi locale, sectorului pu-
blic şi privat, societăţii civile în activitatea de planificare, elaborare şi implementare 
a măsurilor privind susţinerea dezvoltării regionale;  

transparenţa - claritatea în procesele alocării, distribuirii şi utilizării mijloacelor 
pentru realizarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.

Articolul 3. Regiunile de dezvoltare
(1) Regiunile de dezvoltare nu sînt unităţi administrativ-teritoriale şi nu  au per-

sonalitate juridică. Componenţa regiunilor de dezvoltare este specificată în anexă, 
parte integrantă  a prezentei  legi.

(2) Centrele regiunilor de dezvoltare se stabilesc de către Consiliul Naţional de 
Coordonare a Dezvoltării Regionale, la propunerea consiliilor regionale pentru dez-
voltare, pe criteriul capacităţii de dezvoltare, tradiţiilor de cooperare interregională, 
aglomerării şi policentrismului.  

(3) Regiunile de dezvoltare determină cadrul de planificare, evaluare şi imple-
mentare a dezvoltării regionale şi sînt subiecte ale acestor procese.

(4) Regiunile de dezvoltare pot înainta propuneri de scheme/structuri intrare-
gionale spre aprobare Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, 
pornind de la interese speciale sau de la scopuri comune.

Articolul 4. Responsabilitatea şi atribuţiile autorităţilor
publice în dezvoltarea regională
(1) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile ad-

ministraţiei publice locale sînt responsabile de promovarea politicii de dezvoltare 
regională în Republica Moldova.

(2) Autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională are urmă-
toarele atribuţii:

[Art.4 al.(2) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în 
vigoare 01.01.10]

a) elaborează, monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei naţionale 
de dezvoltare regională;

b) gestionează Fondul naţional pentru dezvoltare regională;
c) determină, în colaborare cu alte ministere, cu Consiliul Naţional de Coordonare 

a Dezvoltării Regionale şi cu consiliile regionale pentru dezvoltare,  priorităţile naţi-
onale de dezvoltare regională;

d) propune Documentul unic de program, bazat pe planurile operaţionale, şi îl 
prezintă Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale pentru a se lua 
decizie asupra planului anual de implementare;
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e) reglementează metodologic procesul de elaborare a strategiilor de dezvolta-
re regională şi a planurilor operaţionale;

f ) defineşte criteriile de determinare a disparităţilor din dezvoltarea regiona-
lă, monitorizează indicatorii acestei dezvoltări şi înaintează Consiliului Naţional de 
Coordonare a Dezvoltării Regionale propuneri de intervenţie;

g) coordonează şi monitorizează, în cooperare cu consiliile regionale pentru dez-
voltare, procesul de elaborare a strategiilor şi programelor regionale de dezvoltare;

h) evaluează procesul de implementare a strategiilor de dezvoltare regională;
i) propune mecanismul de finanţare a dezvoltării regionale;
j) atrage mijloace financiare suplimentare pentru implementarea Strategiei na-

ţionale de dezvoltare regională.

Capitolul  II
Cadrul instituţional

Articolul 5. Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale
(1) Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, denumit în conti-

nuare Consiliu Naţional, este creat în scopul aprobării, promovării şi coordonării la 
nivel naţional a obiectivelor politicii de dezvoltare regională.

(2) Consiliul Naţional nu are personalitate juridică, funcţionează în conformitate 
cu regulamentul său.

(3) Structura Consiliului Naţional şi regulamentul său sînt aprobate de Guvern.
[Art.5 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 

în vigoare 01.01.10]
(4) Consiliul Naţional se instituie pe principiul parităţii, prin hotărîre de Guvern. 

În componenţa Consiliului Naţional intră: ministrul economiei, ministrul finanţelor, 
alţi miniştri, preşedinţii consiliilor regionale pentru dezvoltare şi cîte un reprezen-
tant al sectorului privat, delegat din partea fiecărui consiliu regional pentru dezvol-
tare. În funcţie de tematica proiectelor dezbătute, vor fi invitaţi şi alţi miniştri care 
vor activa din oficiu.

[Art.5 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]

(5) Unul dintre viceprim-miniştri este şi preşedinte al Consiliului Naţional.
(6) Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:
a) avizează Strategia naţională de dezvoltare regională;
b) aprobă Documentul unic de program;
c) aprobă criteriile de evaluare a discrepanţelor din dezvoltarea regională şi pri-

orităţile naţionale ale dezvoltării regionale;
d) aprobă finanţarea din Fondul naţional pentru dezvoltare regională;
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e) aprobă planul anual de implementare, corespunzător mijloacelor financiare 
disponibile în Fondul naţional pentru dezvoltare regională;

f ) contribuie la atragerea de mijloace financiare suplimentare pentru imple-
mentarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională, a Documentului unic de 
program şi a strategiilor de dezvoltare regională;

g) acordă asistenţă în activitatea de cooperare interregională, transfrontalieră şi 
de altă natură pentru dezvoltarea regională din Republica Moldova;

h) exercită alte atribuţii care au ca obiectiv susţinerea politicii de dezvoltare re-
gională.

(7) Autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională asigură lu-
crările de secretariat ale Consiliului Naţional.

[Art.5 al.(7) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în 
vigoare 01.01.10]

Articolul 6. Fondul naţional pentru dezvoltare regională
(1) Pentru finanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională incluse 

în Documentul unic de program se constituie Fondul naţional pentru dezvoltare re-
gională, denumit în continuare Fond. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la 
bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum 
şi din alte surse.

(2) locaţiile anuale din bugetul de stat la Fond reprezintă 1% din veniturile apro-
bate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie 
specială prevăzute de legislaţie. Fondul se află în gestiunea autorităţii de implemen-
tare a politicii de dezvoltare regională, care efectuează alocarea mijloacelor lui, cu 
aprobarea prealabilă a Consiliului Naţional.

[Art.6 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]

(3) În Fond pot fi atrase şi alte mijloace financiare din sectorul public şi cel privat 
la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloacele oferite prin 
programele de asistenţă ale Uniunii Europene.

(4) Modul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului este conform unui regu-
lament aprobat de Guvern.

(5) Mijloacele Fondului se alocă în mod prioritar zonelor defavorizate din regi-
unile de dezvoltare.

(6) Operaţiunile financiare de executare a proiectelor de investiţii sînt derula-
te de agenţiile de dezvoltare regională prin trezoreriile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor”.

[Art.6 al.(6) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]



Ghidul alesului local294

Articolul 7. Consiliul regional pentru dezvoltare
(1) Consiliul regional pentru dezvoltare, denumit în continuare consiliu regio-

nal, este o structură funcţională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, 
constituită pentru coordonarea şi promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare 
regională la nivel local.

(2) Consiliul regional este responsabil de dezvoltarea generală din regiune şi de 
aprobarea strategiei de dezvoltare regională şi a planului de acţiuni.  

(3) Consiliul regional este alcătuit din preşedinţii de raioane, primarii, reprezen-
tanţii sectorului privat şi ai societăţii civile. Preşedintele şi vicepreşedintele consiliu-
lui regional sînt aleşi dintre membrii consiliului reprezentanţi ai autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale.

(4) Autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională organizea-
ză selectarea reprezentanţilor sectorului privat şi ai societăţii civile care vor intra 
în componenţa consiliilor regionale. Această componenţă se bazează pe principiul 
parităţii dintre structurile de stat, pe de o parte, şi sectorul privat, societatea civilă şi 
organizaţiile neguvernamentale, pe de alta.

[Art.7 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]

(5) Consiliul regional funcţionează potrivit unui regulament aprobat de Consiliul 
regional, elaborat în baza unui regulament-cadru aprobat de Guvern.

(6) Consiliul regional are următoarele atribuţii:
a) aprobă strategia de dezvoltare regională şi planul operaţional, elaborat de 

agenţia de dezvoltare regională;
b) aprobă şi promovează proiectele de dezvoltare regională;
c) reprezintă regiunea de dezvoltare şi interesele ei în Consiliul Naţional;
d) identifică pe criteriile definite la nivel naţional zonele defavorizate din regiu-

nea de dezvoltare;
e) monitorizează utilizarea mijloacelor financiare alocate din Fond pentru regi-

unea de dezvoltare;
f ) evaluează impactul implementării proiectelor şi programelor regionale şi al 

atingerii obiectivelor dezvoltării regionale;
g) promovează cooperarea interregională şi intraregională cu instituţiile publi-

ce şi organizaţiile private;
h) exercită alte atribuţii, în conformitate cu prezenta lege.

Articolul 8. Agenţia de dezvoltare regională
(1) Agenţia de dezvoltare regională, denumită în continuare agenţie, se consti-

tuie în fiecare regiune de dezvoltare, are personalitate juridică şi activează în con-
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formitate cu un regulament, aprobat de agenţie în baza unui regulament-cadru, 
elaborat şi  aprobat de Guvern.

(2) Finanţarea proiectelor şi programelor, precum şi a cheltuielilor de organiza-
re şi funcţionare a agenţiei, se efectuează din contul Fondului conform devizelor co-
ordonate cu consiliul regional şi aprobate de autoritatea de implementare a politicii 
de dezvoltare regională.

[Art.8 al.(2) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în 
vigoare 01.01.10]

(3) Orice venituri pe care agenţia le obţine din activitate economică se utilizea-
ză după coordonare cu consiliul regional şi aprobare de către autoritatea de imple-
mentare a politicii de dezvoltare regională.

[Art.8 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]

(4) Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) efectuează analiza dezvoltării social-economice din regiunea de dezvoltare, 

elaborează strategii, planuri, programe şi proiecte de dezvoltare regională;
b) coordonează procesul de implementare a strategiilor, planurilor, programe-

lor şi proiectelor de dezvoltare regională;
c) monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor, planurilor, programe-

lor şi proiectelor de dezvoltare regională;
d) prezintă rapoarte anuale despre implementarea strategiilor de dezvoltare 

regională consiliului regional, autorităţii de implementare a politicii de dezvoltare 
regională şi Consiliului Naţional;

[Art.8 al.(3), lit.d) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 
art.609; în vigoare 01.01.10]

e) atrage mijloace nebugetare pentru implementarea strategiilor, programelor 
şi proiectelor de dezvoltare regională;

f ) acordă suport informaţional, metodologic şi consultativ consiliului regional 
şi autorităţilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării echilibrate şi du-
rabile a regiunii;

g) stimulează cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării social-econo-
mice a regiunii;

h) asigură lucrările de secretariat ale consiliului regional.

Capitolul  III
PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE

Articolul 9. Strategia naţională de dezvoltare regională
(1) Strategia naţională de dezvoltare regională, denumită în continuare Strategie 

naţională, este elaborată de autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare 
regională, avizată de Consiliul Naţional şi aprobată de Guvern.
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[Art.9 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]

(2) Strategia naţională este conformă Planului naţional de dezvoltare şi/sau al-
tor strategii/programe naţionale de sector care au drept scop dezvoltarea social-
economică a ţării.

(3) Raportul anual de implementare a Strategiei naţionale este prezentat 
Guvernului şi Consiliului Naţional de către autoritatea de implementare a politicii 
de dezvoltare regională.

[Art.9 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]

Articolul 10. Documentul unic de program
(1) Documentul unic de program este elaborat de autoritatea de implementare 

a politicii de dezvoltare regională pentru o perioadă de 3 ani. Documentul unic de 
program reprezintă sinteza planurilor operaţionale regionale şi prevede programe-
le/proiectele prioritare de dezvoltare regională care urmează a fi implementate în 
următorii 3 ani.

[Art.10 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]

(2) Documentul unic de program este aprobat de Guvern.

Articolul 11. Strategiile de dezvoltare regională
(1) Strategiile de dezvoltare regională sînt documentele principale de planifica-

re a dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor şi sînt elaborate în conformitate cu 
priorităţile Strategiei naţionale.

(2) Strategiile de dezvoltare regională încorporează planurile operaţionale. 
Planul operaţional prevăzut pe 3 ani este unul de implementare a strategiei de dez-
voltare regională şi include programele, proiectele şi activităţile prioritare.  

(3) Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale sînt elaborate 
de agenţii potrivit unei metodologii şi structuri tipice elaborate de autoritatea de 
implementare a politicii de dezvoltare regională.

 [Art.11 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]

(4) Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale sînt expertizate 
de autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională sub aspectul co-
respunderii şi compatibilităţii lor cu documentele naţionale de planificare.

 [Art.11 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10]
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(5) Agenţiile monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor de dezvol-
tare regională, propun modificări relevante. În baza rezultatelor şi impactului imple-
mentării, agenţiile elaborează cîte un plan operaţional la fiecare 3 ani.

Articolul 12. Programele şi proiectele de dezvoltare regională
(1) Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale se implemen-

tează prin programe şi proiecte.
(2) Programele şi proiectele sînt identificate de agenţii, de autorităţile adminis-

traţiei publice locale, de organizaţiile neguvernamentale, de alte persoane juridice, 
precum şi de persoane fizice.

(3) Programele şi proiectele definite ca prioritare în Documentul unic de 
program şi aprobate de Consiliul Naţional se finanţează din mijloacele Fondului. 
Resursele financiare disponibile, altele decît Fondul, pot contribui la implementarea 
proiectelor şi programelor prevăzute în planurile operaţionale.

Capitolul  IV
Dispoziţii  finale

Articolul 13
Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
a) va aproba structura, componenţa nominală şi Regulamentul Consiliului 

Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
b) va aproba Regulamentul-cadru al consiliilor regionale de dezvoltare;
c) va aproba Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului 

Naţional pentru Dezvoltare Regională;
d) va aproba structura Agenţiei de dezvoltare regională şi regulamentul ei ca-

dru.

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian  LUPU

Nr.438-xVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.
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Anexă

Regiunile de dezvoltare

Regiunile de 
dezvoltare

Unităţile administrativ-teritoriale
Locuitorii din regiune (potri-
vit recensămîntului din 2004)

Nord
Municipiul Bălţi, raioanele Briceni, Donduşeni, 
Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, 
Rîşcani, Sîngerei, Soroca

969299

Centru
Raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, 
Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, 
Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni

987603

Sud
Raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, 
Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia

524497

Unitatea teritorială 
autonomă Găgăuzia

 155700

Municipiul Chişinău  712218

Transnistria
Unităţile administrativ-teritoriale din stînga 
Nistrului, inclusiv municipiile Tiraspol şi Bender

580000
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ANEXA 7

LEGE Nr.239  din  13.11.2008  
privind transparenţa în procesul decizional

Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217, art Nr : 798     
Data intrarii in vigoare : 05.03.2009

MODIFICAT 
LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul de reglementare 
 Prezenta lege stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în 

procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 
altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile 
constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării 
la procesul decizional.

Articolul 2. Noţiuni 
 În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
asociaţie constituită în corespundere cu legea – asociaţie constituită în condiţiile 

legii sau asociaţie de cetăţeni neformală, creată pentru a exprima, a propune şi a 
promova interesele comune ale membrilor săi;

audiere publică – întrunire în cadrul căreia autorităţile publice care cad sub 
incidenţa prezentei legi consultă opinia cetăţenilor, asociaţiilor constituite în co-
respundere cu legea, altor părţi interesate referitor la un proiect de decizie supus 
discuţiilor;

cetăţean – persoană fizică care deţine cetăţenia Republicii Moldova, precum şi 
cetăţean străin sau apatrid, cu excepţiile stabilite de lege;

consultare publică – comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în 
corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice 
care cad sub incidenţa prezentei legi, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele 
părţi sînt informate şi pot influenţa procesul decizional;
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decizie – act juridic adoptat de autorităţile publice care cad sub incidenţa pre-
zentei legi;

dezbatere publică – modalitate de consultare a opiniei publice, în cadrul căreia este 
argumentată necesitatea de a adopta proiectul de decizie supus consultării şi sînt pre-
zentate opiniile divergente, iar cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, 
alte părţi interesate pot prezenta recomandări pe marginea proiectului de decizie;

parte interesată – cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, per-
soane juridice de drept privat, care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de adoptarea 
deciziei şi care pot influenţa procesul decizional;

proces decizional – procedură de elaborare şi de adoptare a deciziilor de către 
autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi;

recomandare – orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ, ex-
primată verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în corespundere cu 
legea, de alte părţi interesate pe marginea proiectelor de decizii elaborate;

transparenţă – oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către 
autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor informaţiilor pri-
vind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere 
cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.

Articolul 3. Domeniul de aplicare al prezentei legi
 (1) Domeniul de aplicare al prezentei legi îl constituie totalitatea raporturilor 

juridice, stabilite în cadrul procesului decizional, dintre cetăţeni, asociaţii constituite 
în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice, 
pe de altă parte.

 (2) Sub incidenţa prezentei legi cad: 
 a) autorităţile publice centrale: Parlamentul şi autorităţile create de aces-

ta (Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală, Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
etc.), Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, ministerele, serviciile publice des-
concentrate ale acestora, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi de regle-
mentare (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică etc.); 

 b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile locale (săteşti, comunale, 
orăşeneşti, municipale, raionale), primarii satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), 
preşedinţii raioanelor, serviciile publice descentralizate şi instituţiile de interes local.
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 (3) Sub incidenţa prezentei legi cad, de asemenea, persoanele juridice de drept 
public şi privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice.

 (4) Autorităţile publice vor consulta cetăţenii, asociaţiile constituite în cores-
pundere cu legea, alte părţi interesate în privinţa proiectelor de acte legislative, 
administrative care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului 
de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra 
colectivităţilor locale, serviciilor publice).

 (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în procesul de elaborare a deciziilor 
şi de desfăşurare a şedinţelor din cadrul autorităţilor publice la care sînt examinate 
informaţii oficiale cu accesibilitate limitată în condiţiile legii.

Articolul 4. Scopul prezentei legi
 Prezenta lege are drept scop:
 a) să asigure informarea multilaterală asupra procesului decizional din cadrul 

autorităţilor publice;
 b) să asigure participarea directă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în cores-

pundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional;
 c) să eficientizeze procesul decizional în cadrul autorităţilor publice; 
 d) să sporească gradul de răspundere al autorităţilor publice faţă de cetăţeni 

şi societate;
 e) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în co-

respundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional;
 f ) să asigure transparenţa activităţii autorităţilor publice.

Articolul 5. Principiile transparenţei procesului decizional
 Transparenţa în procesul decizional se bazează pe următoarele principii:
 a) informarea, în modul stabilit, a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în co-

respundere cu legea, a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi 
despre consultarea publică pe marginea proiectelor de decizii respective;

 b) asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea cetăţenilor, asociaţiilor 
constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate la procesul decizional.

Articolul 6. Drepturile părţilor interesate 
 Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate 

au dreptul:



Ghidul alesului local302

 a) să participe, în condiţiile prezentei legi, la orice etapă a procesului decizional;
 b) să solicite şi să obţină informaţii referitoare la procesul decizional, inclusiv să 

primească proiectele de decizii însoţite de materialele aferente, în condiţiile Legii 
privind accesul la informaţie;

 c) să propună autorităţilor publice iniţierea elaborării şi adoptării deciziilor;
 d) să prezinte autorităţilor publice recomandări referitoare la proiectele de de-

cizii supuse discuţiilor.

Articolul 7. Obligaţiile autorităţilor publice
 Autorităţile publice sînt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pen-

tru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în 
corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin:

 a) diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de acti-
vitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin afişa-
rea lor la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzarea lor în 
mass-media centrală sau locală, după caz;

 b) informarea, în modul stabilit, asupra organizării procesului decizional;
 c) instituţionalizarea mecanismelor de cooperare şi de parteneriat cu societatea;
 d) recepţionarea şi examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor consti-

tuite în corespundere cu legea, ale altor părţi interesate în scopul utilizării lor la ela-
borarea proiectelor de decizii;

 e) consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de examinarea proiectelor de 
decizii, conform prezentei legi.

Capitolul II 
Transparenţa procesului de elaborare a deciziilor

Articolul 8. Etapele asigurării transparenţei 
 Etapele principale ale asigurării transparenţei procesului de elaborare a deci-

ziilor sînt:
 a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
 b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materi-

alelor aferente acestuia;
 c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, al-

tor părţi interesate;
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 d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespunde-
re cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;

 e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.

Articolul 9. Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei 
 (1) La iniţierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, 

cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, anunţul respectiv pe pagi-
na web oficială, îl va expedia prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, 
îl va afişa la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza în mass-
media centrală sau locală, după caz.

 (2) Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei va conţine, în mod obligatoriu:
 a) argumentarea necesităţii de a adopta decizia;
 b) termenul-limită, locul şi modalitatea în care cetăţenii, asociaţiile constituite 

în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot avea acces la proiectul de decizie 
şi pot prezenta sau expedia recomandări;

 c) datele de contact ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examina-
rea recomandărilor.

Articolul 10. Accesul la proiectele de decizii
 Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele afe-

rente acestora în modul stabilit de lege.

Articolul 11. Consultarea părţilor interesate 
 (1) Consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, 

altor părţi interesate se asigură de către autoritatea publică responsabilă de elabo-
rarea proiectului de decizie prin următoarele modalităţi: dezbateri publice, audieri 
publice, sondaj de opinie, referendum, solicitarea opiniilor experţilor în domeniu, 
crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanţilor 
societăţii civile.

 (2) Consultarea se efectuează: 
 a) la iniţiativa autorităţii publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie;
 b) la iniţiativa unei alte autorităţi publice, conform competenţei;
 c) la propunerea cetăţeanului, asociaţiei constituite în corespundere cu legea, 

altei părţi interesate.
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 (3) Procedurile de consultare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în cores-
pundere cu legea, a altor părţi interesate se stabilesc de Parlament, de Preşedintele 
Republicii Moldova şi, respectiv, de Guvern.

Articolul 12. Recepţionarea şi examinarea recomandărilor 
 (1) Recomandările cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, 

altor părţi interesate vor fi recepţionate de către autoritatea publică responsabilă de 
elaborarea proiectului de decizie în modul următor:

 a) recomandările în formă verbală şi scrisă, prezentate în cadrul consultărilor 
vor fi reflectate în procesele-verbale ale şedinţelor respective, perfectate în modul 
stabilit;

 b) recomandările în formă scrisă, primite în mod individual vor fi înregistrate 
conform legislaţiei. 

 (2) Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii 
va constitui cel mult 15 zile lucrătoare din data mediatizării anunţului referitor 
la iniţierea elaborării deciziei, cu posibilitatea extinderii acestui termen, după 
caz.

 (3) Recomandările se examinează de către autoritatea publică responsabilă de 
elaborarea proiectului de decizie.

 (4) Autoritatea publică va întocmi un dosar privind elaborarea proiectului de 
decizie, care va conţine procesele-verbale privind consultarea cetăţenilor, asocia-
ţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, recomandările 
parvenite şi sinteza acestora. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este 
accesibil pentru toţi cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte 
părţi interesate. 

 (5) Sinteza recomandărilor parvenite se va plasa pe pagina web oficială a auto-
rităţii publice, se va afişa la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau 
se va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz.

 (6) Proiectul de decizie se transmite spre examinare împreună cu sinteza reco-
mandărilor.

 (7) În cazul în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, 
alte părţi interesate nu prezintă recomandări în termenul stabilit, iar autoritatea pu-
blică, în mod motivat, nu consideră necesară organizarea de consultări, proiectul de 
decizie poate fi supus procedurii de adoptare.
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Capitolul III 
Transparenţa procesului de adoptare a deciziilor

Articolul 13. Participarea la şedinţele publice
(1) Şedinţele din cadrul autorităţilor publice privind luarea de decizii sînt publi-

ce, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
(2) Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice va fi plasat pe pagina web 

oficială a autorităţii publice, va fi expediat prin intermediul poştei electronice păr-
ţilor interesate, va fi afişat la sediul autorităţii publice într-un spaţiu accesibil publi-
cului şi/sau va fi difuzat în mass-media centrală sau locală, după caz, conţinînd data, 
ora şi locul desfăşurării şedinţei publice, precum şi ordinea de zi a acesteia.

(3) Persoanele interesate vor participa la şedinţele publice în limita locurilor dis-
ponibile din sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de persoana care prezi-
dează şedinţa, luîndu-se în considerare interesul cetăţenilor, asociaţiilor constituite în 
corespundere cu legea, al altor părţi interesate faţă de subiectul şedinţei publice.

(4) Transparenţa procesului decizional în cazul Parlamentului se asigură în con-
formitate cu regulamentul de funcţionare al acestuia.

(5) Împiedicarea accesului la şedinţele publice ale autorităţilor publice sau com-
promiterea procesului decizional prin tăinuirea informaţiei de interes public ori prin 
denaturarea acesteia se sancţionează conform legii.

Articolul 14. Adoptarea deciziilor în regim de urgenţă
(1) În cazul situaţiilor excepţionale, al căror regim este stabilit de lege, precum 

şi în cazul actelor ce urmează a fi adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioa-
da electorală, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaborării şi adoptării fără 
respectarea etapelor prevăzute de prezenta lege.

[Art.14 al.(1) în redacţia LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]
(2) Argumentarea necesităţii de a adopta decizia în regim de urgenţă fără consul-

tarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesa-
te va fi adusă la cunoştinţa publicului în termen de cel mult 10 zile de la adoptare, prin 
plasare pe pagina web a autorităţii publice, prin afişare la sediul acesteia într-un spaţiu 
accesibil publicului şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz.

Articolul 15. Informarea publicului referitor la deciziile adoptate
 Autorităţile publice vor asigura accesul la deciziile adoptate prin plasarea aces-

tora pe pagina web oficială, prin afişare la sediul lor într-un spaţiu accesibil publicu-
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lui şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz, precum şi prin 
alte modalităţi stabilite de lege. 

Articolul 16.  Rapoartele privind transparenţa în procesul decizional
 (1) Autorităţile publice vor întocmi şi vor aduce la cunoştinţa publicului rapoar-

te anuale privind transparenţa în procesul decizional, care vor conţine:
 a) numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică respectivă pe parcursul 

anului de referinţă;
 b) numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional;
 c) numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor pu-

blice organizate;
 d) numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii publice au fost 

contestate pentru nerespectarea prezentei legi şi sancţiunile aplicate pentru încăl-
carea prezentei legi.

 (2) Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional va fi făcut public 
în condiţiile legii nu mai tîrziu de sfîrşitul trimestrului I al anului imediat următor 
anului de referinţă.

Capitolul IV 
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 17. Intrarea în vigoare a prezentei legi
 Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.

Articolul 18. Organizarea executării prezentei legi
 Guvernul, în termen de 3 luni:
 a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în 

concordanţă cu prezenta lege;
 b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
 c) va elabora şi va adopta actele normative necesare executării prezentei legi. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU 

 Nr.239-xVI. Chişinău, 13 noiembrie 2008.

LEGE Nr.768 din  02.02.2000  
privind statutul alesului local
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ANEXA 8

Egalitatea de şanse în legislaţia naţională

Extras din Legea cu privire la asigurarea egalităţii  
de şanse între femei şi bărbaţi

Capitolul II
ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI

ÎN DOMENIUL PUBLIC

Articolul 6. Accesul egal la ocuparea funcţiilor publice
(1) În cazul înaintării condiţiilor pentru ocuparea de funcţii publice centrale şi locale, 

este necesar să se asigure şanse egale de participare la concurs pentru femei şi bărbaţi.
(2) Stabilirea unor restricţii directe sau indirecte după criteriul de sex, în caz de 

anunţare, organizare şi admitere la concurs, pentru ocuparea unei funcţii publice 
este interzisă, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alte per-
soane cu funcţie de răspundere sînt obligaţi să asigure accesul egal la ocuparea 
unei funcţii publice în conformitate cu exigenţele profesionale, fără diferenţierea 
după criteriul de sex a pretendenţilor.

(4) Nu se permite anunţarea şi organizarea de concursuri numai pentru persoa-
ne de un anumit sex.

Articolul 7. Egalitatea de şanse în domeniul electoral, în activitatea partidelor şi a 
altor organizaţii social-politice

(1) Comisia Electorală Centrală, consiliile şi birourile electorale de circumscripţie 
asigură respectarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în domeniul electoral.

(2) Partidele şi alte organizaţii social-politice sînt obligate să contribuie la asigu-
rarea egalităţii de drepturi şi de şanse între membrii săi, femei şi bărbaţi prin:

a) asigurarea reprezentării în organele lor de conducere atît a persoanelor de 
sex feminin, cît şi a celor de sex masculin;

b) asigurarea reprezentării în listele de candidaţi a femeilor şi bărbaţilor, fără 
discriminare după criteriul de sex.

Capitolul V
CADRUL INSTITUŢIONAL DE ASIGURARE A EGALITĂŢII

DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI

Articolul 20. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
(1) De competenţa autorităţilor administraţiei publice locale ţin:
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a) asigurarea integrării principiului de egalitate între femei şi bărbaţi în po-
litici, programe, acte normative şi investiţii financiare la nivel local;

b) monitorizarea implementării programelor, organizarea campaniilor de 
informare, a cercetărilor şi altor acţiuni privind egalitatea între femei şi bărbaţi la 
nivel local;

c) colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, fundaţiile, sindicatele, 
patronatul şi organismele internaţionale care contribuie la implementarea egalităţii 
între femei şi bărbaţi;

d) alte atribuţii de domeniu, conform legislaţiei.
(2) În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale (organele de asistenţă 

socială), funcţionează unităţi gender.
(3) Unitatea gender:

a) prezintă propuneri de integrare a principiului egalităţii între femei şi băr-
baţi în politicile, programele şi actele normative ale administraţiei publice locale, în 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;

b) colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte organizaţii în 
problema egalităţii între femei şi bărbaţi;

c) examinează petiţiile persoanelor juridice şi cele ale persoanelor fizice 
asupra cazurilor de discriminare după criteriul de sex;

d) monitorizează activitatea administraţiei publice locale în domeniu;
e) prezintă periodic autorităţilor administraţiei publice locale rapoarte 

despre lucrul efectuat;
f ) exercită alte atribuţii de domeniu, conform legislaţiei.
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