
 

PROIECT 

D E C I Z I E 
 
 
Nr. ________                                                                                   din ________ 2023 

 
 
Despre modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 
„Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei  
Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni 
subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023” 
 

    În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea privind administrația publică locală 
nr. 436/2006, art. 62 şi art.64 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, 
Legea nr.155/2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (cu 
modificările ulterioare), Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public, Hotărîre Guvernului nr.201/2009 privind punerea în  aplicare a 
prevederilor Legii nr.158/2008, cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului 
nr.942 din 28.12.2022, ținînd cont de avizul Comisiei consultative  de specialitate 
economie, reforme, buget,  finanțe  şi  relații  transfrontaliere, Consiliul Raional 
Cahul, 

 
D E C I D E: 

 
1. Se modifică Anexa nr.1 la Decizia 08/01-V din 10 noiembrie 2022 “Cu privire la 

aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei Aparatului Preşedintelui 
raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional 
Cahul pentru anul 2023”, după cum urmează: 

 
1.1. La pct.1 „Aparatul președintelui raionului Cahul”  
  
Poziția: 

          Se înlocuiește cu poziția 

         Poziția: Serviciul relații cu publicul și mass-media:  
 

        se substituie cu poziția 
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„Auditor intern” fpe 1” 

„Auditor intern principal” fpe 1” 

„Secretar administrativ  pdtafap 1” 

„Secretar administrativ superior pdt 1” 



 
       Poziția: Secția administrativă  

 

       Se substituie cu poziţia: 

        Se instituie o nouă funcție 

       Poziția: 

       se substituie cu poziția: 

       Poziția: 

       se substituie în 

       Poziția: 

       se substituie cu poziția: 

       poziția:  

       se substituie cu poziția:  

        poziția:  

       se substituie cu poziția: 

 
1.2. La pct.8 „ Direcția generală finanțe” 

       poziția: 

„Șef secție” ps 1” 

„Șef secție” pdt 1” 

„Specialist” pdt 1” 

„Conducător auto”  pa 7” 

„Șofer (conducător auto) pa 7” 

„Paznic” pa 8” 

„Paznic” pa 4” 

„Tehnician superior” pdtafap 1” 

„Administrator rețea de calculatoare 
principal”  

pdt 1” 

„Total” 
 

25” 

„Total” 
 

22” 

„Total general” 
 

54” 

„Total general” 
 

51” 

„Secretar administrativ” pdtafap 1” 



       se substituie cu poziția: 

       poziția: 

       se substituie cu poziția: 

1.3.La pct.9 „Direcția generală învățămînt” 
        poziţia: 

       se substituie cu poziția: 

       poziția: 

       se substituie cu poziția 

1.5.La pct.10 „Direcția generală asistență socială și proteție a familiei” 
 
       Poziția:  

       se substituie cu poziția: 

       se exclude poziția:  

        se exclude poziția: 

       După subdiviziunea Serviciul resurse umane 
       Se include o nouă subdiviziune: 
       Secția administrativă, cu următoarele poziții: 

„Secretar administrativ superior” pdt 1” 

„Conducător auto”  pa 1” 

„Șofer (Conducător auto)” pa 1” 

„Secretar administrativ” pdtafap 1” 

„Secretar administrativ superior” pdt 1” 

„Conducător auto” pa 2” 

„Șofer (Conducător auto)” pa 2” 

„Secretar administrativ” pdtafap 1” 

„Secretar administrativ superior” pdt 1” 

„Conducător auto” pa 2” 

„Îngrijitori de încăperi de producție și 
de serviciu  

pa 1” 

„Șef Secție  pdt 1 
Electrician ps 1 
Șofer (Conducător auto) pa 2 
Îngrijitori încăperi  pa 2 
Paznic pa 4 
Muncitor auxiliar pa 1 



         poziția:  

       se substituie cu poziția: 

 
2. Preşedintele raionului, conducătorii subdiviziunilor structurale cu statut de 

persoană juridică subordonate Consiliului Raional Cahul vor opera 
modificările corespunzătoare în Statul de personal și în Schemele de încadrare 
conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.201/2009. 

3. Cheltuielile necesare pentru asigurarea activității vor fi efectuate în limita 
mijloacelor financiare prevăzute în bugetul raional pentru anul 2023.  

4. Prezentul act administrativ poate fi contestat la Judecătoria Cahul, 
 mun. Cahul, sediul central str. M.Frunze nr.62, în termen de 30 zile din 
data aducerii la cunoștință, conform prevederilor Codului Administrativ. 

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintele raionului 
Cahul şi a comisiei consultative de specialitate  economie, reforme, buget, 
finanţe şi relaţii transfrontaliere.  

 
 Preşedintele şedinţei 

Consiliului Raional Cahul                                           
                                                             
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat: V.Smeşnoi, Şefă adjunct al Direcţiei Generale Finanţe  
Coordonat: N.Dunas, Președintele raionului 
Avizat: Olaru E, Șef Serviciul juridic și resurse umane  
Avizat: C. Prepeliță, Secretarul Consiliului Raional 

 
 

 

 
 

 
 

Administrator rețea de calculatoare pdt 1 
Total”  12 

„Total general” 
 

„27” 

„Total general” 
 

„36” 



NOTĂ  INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie: Despre modificarea anexei nr.1  la Decizia nr. 
08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la aprobarea structurii, 

efectivului-limită și organigramei  Aparatului preşedintelui raionului, ale 
direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul 

pentru anul 2023” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Proiectul deciziei este elaborat de către Direcţia Generală Finanţe Cahul, în 

temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea privind administrația publică locală  
nr. 436/2006, art. 62 şi art. 64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative, Legea nr. 155/2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor 
publice (cu modificările ulterioare), Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică 
şi statutul funcţionarului public, Hotărîre Guvernului nr. 201/2009 privind punerea 
în  aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008, cu modificările operate prin 
Hotărârea Guvernului  
nr. 942 din 28.12.2022. 
 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  

În legătură cu modificările operate în legislaţie, proiectul de decizie prevede 
modificarea denumirilor de funcții la următoarele puncte:  
la pct. 1. „Aparatul președintelui raionului Cahul”  

  
Poziția Auditor intern din cadrul Aparatului președintelui se substituie cu 

poziția Auditor intern principal. 
  
la Serviciul relații cu publicul și mass media 
poziția secretar administrativ se substituie cu poziția secretar administrativ 
superior. 
În cadrul Secţiei administrative se formează o funcție nouă de specialist (pdt) 
Poziția Tehnician superior se modifică în poziția Administrator rețea de 
calculatoare principal. 
 
la punctul 8. „Direcția generală finanțe” 
poziția de Secretar administrativ se substituie cu poziția de Secretar 
administrativ superior 
 
la punctul 9. „Direcția generală învățământ” 
poziția de Secretar administrativ se substituie cu poziția de Secretar 
administrativ superior 
la puctul 10. „Direcția generală asistență socială și protecție a familiei” 
După serviciul resurse umane sa format o nouă subdiviziune Secția administrativă 
Cu următoarele funcții: 

Șef Secție  pdt 1 



3. Fundamentarea economico-financiară 
 Cheltuielile necesare pentru asigurarea activității vor fi efectuate în 
limita mijloacelor financiare prevăzute în bugetul raional pentru anul 2023.  
 
4. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative, proiectul deciziei „Despre  modificarea Anexei nr. 2 la Decizia nr. 
06/02-V din 21.10.2021 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de 
personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor 
subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”, a fost 
coordonat cu  președintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional. În 
scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului 
Raional www.cahul.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Anunțuri 
privind organizarea consultării publice. 
 
 
Valentina SMEŞNOI, 
Sefa adjunctă a Direcţiei Generale Finanţe                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electrician ps 1 
Șofer (Conducător auto) pa 2 
Îngrijitori încăperi de producție și de 
serviciu 

pa 2 

Paznic pa 4 
Muncitor auxiliar pa 1 
Administrator rețea de calculatoare pdt 1 
Total  12 


