
Raport de activitate

al Sec{iei Administrafie Publici pentru anul 2019

Activitatea Secliei administralie publicd din cadrul Aparatului preqedintelui

raionului Cahul, se desfbqoard in conformitate cu prevederile stabilite prin Legea

privind administlalia publicd local6, alte legi, dispozilii qi hotdriri ale Guvemului,

Regulamentul de organizare qi funclionare a Consiliului Raional, precum qi alte

decizii ale Consiliului Raional qi dispozi{ii ale pregedintelui raionului.

Angajalii Secliei administralie publicd qi-au desftqurat activitatea in baza

atribuliilor: ;i competenlelor stabilite prin figele posturilor, Regulamentul de

organrzare qi func{ionare al Aparatului Pregedintelui raionului Cahul, Regulamentul

de activitate a Secfiei administrafie public6, legisla{ia in domeniu, precum qi alte

atribulii incredinlate de conducerea raionului.
Prerogativele principale ale Secliei este coordonarea Ei indrumarea activitdlii

autoritatilor publice locale de nivelul I in vederea reahzdrii serviciilor de interes

raional in dorneniul administraliei publice, contribuie la buna organizare a gedinlelor

Consiliului Raional qi a activitSlilor Aparatului preqedintelui raionului, qi a

Consiliului Raional.
intru indeplinirea sarcinilor sale, Seclia a conlucrat cu direc{iile qi secliile din

subordinea preqedintelui qi Consiliului Raional, cu alte institulii qi servicii publice,

cu autoritalile publice locale.
in anul 2019, pe baza principiului coordondrii care include colaborarea intre

autoritdlile publice locale, au continuat acliunile de coordonare, indrumare gi sprijin

al activitSlii specifice consiliilor locale, in scopul asigurdrii func{iondrii normale a

serviciilor administraliei publice locale gi creqterea calitblii actelor emise de acestea.

De asemenea, s-a rdspuns la solicitdri de consultanld metodologicd formulate de

autoritalile administraliei publice locale, precum qi direcliile, sec{iile qi serviciile

din cadrul Consiliului Raional Cahul.
in perioada februarie-martie 2019, in toate localitSlile raionului au fost

desfEqurate qedin{e de bilan{ ale consiliilor locale, precum gi in multe sate - intruniri

ale cetS{enilor. in cadrul lor primarul, consilierii locali, conducdtorii instituliilor

bugetare din teritoriu qi-au prezentat darea de seamd despre activitatea din anul
precedent, au trasat obiective de perspectiv[.

Colaboratorii Secfieiin perioada menlionatd au acordat consultan{d metodologici

autoritdlilor adrninistraliei publice locale, precum qi direcliilor, sec{iilor $i
serviciilor din cadrul Consiliului Raional Cahul. La fel, a fost elaborat scenariul de

organizare a Eedinlelor de dare seamd a autoritdlilor executive ale APL I.
Astfel, in anul precedent, Consiliul Raional Cahul a participat Ia 7 qedinfe de

dare de seamd ale autoritblilor publice locale de nivelul I.



In perioada de referinld colaboratorii Secliei au participat la organizarea a 4
concursuri pentru ocuparea funcfiilor de secretar al consiliului local (in localitSlile
L opd\ica, Burldceni, S lobozia Mare, Borceag).

intru executarea HotSririi Guvernului nr. l2I din27 februarie 2019 cu privire la
comanda de stat privind dezvoltarea profesionald a funclionarilor publici in anul
2019, Secfia administralie publicd a coordonat participarea 1a cursuri de instruire a
angajafilor din cadrul autoritefllor publice locale de nivelul I.

Pe parcursul anului trecut au fost organizate qi desfrqurate rnai multe intruniri
cu primarii, colaboratorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul, qefii serviciilor
publice desconcentrare, in cadrul cdrora au fost abordate diverse chestiuni printre
care:

- Consultare publicd asupra proiectului de buget cu privire la aprobarea
bugetului raional pe anul 2020;

- Consultdri Ei negocieri colective;
- Seminar regional de instruire privind implementarea rnecanismului de

coordonare a politicii de stat in domeniul diaspori, rnigrafie qi dezvoltare;
- Consultdri publice privind inilierea procesului de elaborare a Planului de

gestionare a districtului bazinului hidrografic Dundrea - Marea Neagr6;
- Prezentare publicd a proiectului Profilului Investilional Cahul Ei a Planului

Zonal Urbanistic subzona Cahul aZEL Bdlli;
- Consultate publicd a Planului Urbanistic Zonal al "Zonei de antreprenoriat

liber (parc industrial), planificate in cadrul subzonei Cahul aZEL B6lfi;
- Consultare publicd privind probleme de mediu qi inverzireateritoriului;
- Forumul Democraliei Locale;
- Seminar de instruire pentru funcfionarii publici privind transparenla in

procesul decizional, organizat de Centrul CONTACT;
- intrunire cu membrii Consiliului Raional de Participare Cahul;
- Dialog Agricol Regional;
- Sesiune de informare privind apelurile de proiecte lansate pentru autoritdlile

publice locale de nivelul I Ei ONG-uri locale: proiectul PNUD Migralie qi
Dezvoltare Locald, Programul de granturi DAR 1+3;

- Sesiuni de informare: Educalia electoralS a alegdtorilor;
- Conferinli privind Lansarea parteneriatelor locale de ocup are amuncii pentru

Cahul;
- Schimb de experienld in implementarea proiectelor de servicii publice locale;
- Sesiune de informare privind Programul Europa Creativd.

Pe l6ngd atribuliile de bazd., qi intru executarea Hotdririi Guvernului RM nr.
78 din 12 februarie 2010, Seclia administrafie publi c6, a pafticipat la organizarea a
3 intilniri ale membrilor Guvernului gi a conduc[torilor autoritdtilor administrative
centrale cu cetdlenii din raionul Cahul, qi anume:



- Yrzita de lucru a ministrului Agriculturii, Dezvoltdrii Regionaie qi Mediului
- Georgeta Mincu;

- Yrzita de lucru a Viceprim-ministrului, Ministru al Finanlelor - Serghei

Pu$cuta;
- Ytzita cie lucru a Secretarului General de Stat al Ministerului Agriculturii

Dezvoltdrii Regionale ;i Mediului - Iurie UEurelu.

Prin atribuliile ce i-au fost conferite, Seclia administralie publica a contribuit

|a pregdtirea gi desfrqurarea qedinJelor Consiliului Raional, organizarea fluxurilor

informalionale, inregistrarea, circulalia qi pdstrarea deciziilor Consiliului Raional 9i

a dispoziliilor cu caracter normativ emise de preqedintele raionului Cahul.

in perioada anului 2019 a fost asiguratd aducerea la indeplinire a tuturor

atribuliilor legate de organizarea qi desfbgurarea in bune condilii a gedinlelor

Consiliului Raional Cahul.
Astfel, in perioada raportatd au avut loc 9 gedinfe ale Consiliului Raional

Cahul, din care 4 au fost gedinle ordinare, 4 au fost qedinle extraordinare Ei o gedin!6

de constituire a Consiliului Raional de legislatura a V-a. in cele 9 gedin{e au fost

adoptate 98 decizii. Toate deciziile adoptate au fost afigate pe panoul informalional

al Consiliului Raional qi pe pagina oficiald cahul.md.

intru buna desfdqurare a qedinlelor consiliului raional Ei a Eedinlelor comisiilor

consultative de specialitate au fost desfrqurate urmdtoarele activitSli:
. s-a asigurat convocarea telefonicd gi in scris a consilierilor raionali la cele 9

qedin{e ale Consiliului Raional Cahul qi la qedin{ele comisiilor de specialitate

ale Consiliului Raional Cahul;
. s-au expediat invitaliile atit pentru consilieri, cit qi pentru qefii de subdiviziuni

din cadrul Consiliului Raional Cahul, qefii instituliilor subordonate gi alti

invitali din afara Consiliului Raional;
. materialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozitia consilierilor

raionali, pentru afi avizate, in comisiile de specialitate ale Consiliului Raional

iar, dupd oblinerea avizelor, au fost asigurate mape pentru studiu, pentru toli

consilierii raionali;
o s-au intocmit procesele-verbale la toate qedinlele ordinare qi extraordinare;
. s-au intocrnit listele de prezen{6 ale consilierilor la gedinlele comisiilor de

specialitate precum qi la qedinlele consiliului;
. s-au inregistrat deciziile Consiliului Raional (98 decizii) qi s-a efectuat

comunicarea acestora, in termeni legali, Oficiului Teritorial Cahul al

Cancelariei de Stat in vederea efectudrii controlului de legalitate, persoanelor

interesate qi celor care rSspund de ducerea la indeplinire a acestora;
. s-au format dosare de gedin{6 cu toate documentele referitoare Ia organizarea

qi desfrqurarea gedinlelor Consiliului Raional.



La fel, Seclia administralie publicd asigurd inregistrarea, circulalia, pdstrarea
dispoziliilor preqedintelui raionului Cahul. in perioadd de raport au fost inregistrate
246 dispozifii cu caracter normativ.

Toate dispoziliile au fost aduse la cunoEtinla persoanelor vizate qi responsabile
de executarea acestora, in termeni legali.

Evidenla deciziilor qi dispoziliilor emise se efectueaz6, atit in registru cit qi in
formd electronicd.

in perioada anului 2019 in cadrul Consiliului Raional qi-au desf6qurat practica de
licenld 15 studen{i de la Universitatea de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul, care in
perioada efectudrii practicii au fost monitorizali de Seclia administralie public6.

in conformitate cu Regulamentul de activitate, in atribuliile de bazd ale Sec{iei
administralie publicd este gi coordonarea, precum qi realizarea, la nivel raional, a
acliunilor in domeniul protecliei civile. Astfel, conform Planului de activitate in
domeniul Protecliei civile gi Planului de lucru al Cornisiei pentru situalii
exceplionale a raionului Cahul, in comun cu efectivul Direcf iei situa{ii exceplionale
Cahul au fost intreprinse mdsuri de coordonare si realizare la nivel raional a
acliunilor in domeniul protecliei civile.

Pe parcursul anului anului 2019 au fost organizate gi desfbgurate 12 qedinfe ale
Comisiei pentru situalii excepfionale a raionului Cahul.

Situalii exceplional e tnr egis trate :
in perioada anului 2019 pe teritoriul raionului Cahul au fost inregistrate 13

situalii exceplionale, dupd cum urmeaz6:
- o situalie exceplionald cu caracter tehnogen:

c 26.04.2019 depistarea unei munilii neexplodate (cod 10208) in satul
Giurgiuleqti, raionul Cahul. Munilia a fost ridicat[ qi lichidatS de cdtre
echipa de geniqti ai Brigdzii Infanterie Motorizatd nr. 3 ,,Dacia" din
municipiul Cahul. Pagube nu au fost inregistrate.

- Pe parcursul anului 2019 au avut loc 12 situafii exceplionale cu caracter
natural (ingheluri, grindind, ploi torenfiale, vijelie, secetd,) fiind inregistrate in
sectorul agrar din raionul Cahul pagube materiale deosebite.

- in perioada anului 2019 au fost 5 situalii exceplionale cu caracter biologico-
social, fiind inregistrate pagube de 22 de porci decedali qi 183 sacrifica{i in urma
pestei porcine africane.

- in anul 2OIg pe teritoriul raionului Cahul au fost inregistrate 5 cazuri de inec
dupd cumurmeazl":

- s.Doina la data de 16 .06 .20 1 9, cet. anul naEterii 1 96 5 ;
- s.Manta la data de 13 .06.2019 cet. anul naqterir 1964;
- s.Tdtdrdqti la data de 26.07.2019 cet.anul naEterii 1970;
- s.crihana veche ra data de 19.08.2019 cet.anul naqterii 1949;
- s.Colibaqi la data de 27.08.2019 cet.anul nasterii j,962.



La qedinlele Comisiei pentru situalii exceplionale au fost abordate urmdtoarele

subiecte principale:
- Cu privire la nivelul de pregdtire a taberelor de odihnd pentru copii, inclusiv a

celor cu sejur de zi pentru inceperea activitSlii in perioada estivald.
- Cu plivire Ja starea antiincendiard a intreprinderilor gi obiectivelor economiei

na{ionale antrenate la recoltare.
- Cu privire la starea digurilor de proteclie a bazinelor acvatice gi profilaxia

inecurilor.
- Cu privire la situalta creatd in raionul Cahul in urma calamitdlilor naturale din

perioada mai-iu1ie 2019.
- Cu privire la lichidarea cosecinlelor qi prevenirii acestora.
- Cu privire la prevenirea inecurilor qi inundafiilor.
- Cu privire la respectarea prevederilor HG nr,977 din 2016 de cdtre gestionarii

bazinelor acvatice, precum qi despre necesitatea acestora de a fi instruili in domeniul

elabordrii docuurentafiei pentru gestionarea corectd a bazinelor acvatice.
- Cu privire la starea tehnicd a clSdirilor, grddinililor, qcolilor, obiectelor de

importanld sociald Ei a blocurilor de locuit cu mai multe nivele.

Cu privit,e la incorporare,
eviden{a in Serviciul Civil
Confonn Legii RM nr.156 din 06.07 .200'/ ,,Cu privire la organizarea Serviciului

Civil", reprezentantul serviciului civil in raionul Cahul a efectuat pe parcursul anului

2019 urmdtoare Ie mdsuri :
- A adus permanent la cunoqtinld informafia despre existenla serviciului civil qi

despre posibilitatea de incorporare in acest serviciu a persoanelor ce sau adresat.
- A consultat pe parcursul anului 2019 peste 90 de cetdleni din raionul Cahul

privind scutirea de serviciul militar in termen qi incorporarea in serviciul civil.
- A examinat 12 cereri motivate din partea cetijenilor ce solicitd inlocuirea

serviciului rnilitar in termen cu serviciul civil.
- A organizat prezen[a la Centrul militar Cahul pentru efectuarea examindrii

medicale confbrm graficului, cetdlenii care au depus cereri pentru scutirea de

serviciul militar in termen qi incorporarea in serviciul civil.
- A prezentat comisiei raionale de recrutare - incorporare dosarele personale

perfectate pentru fiecare recrut care a depus cerere de incorporare in serviciul civil.

Comisia raionald de recrutare - incorporare in urma examindrii motivelor

indicate in cererile de inlocuire a serviciului militar in termen cu serviciul civil, a
hotdrit incorporarea a 12 cetilleni in serviciul civil qi au fost repartiza\i la locul de

indeplinire a serviciului civil.

$ef rr I il
Secfia Administrafie Publici \letetat i Doina Cebotaru


