Anexă
la decizia Consiliului Raional Cantemir
nr.12.__-XXV din 06.12.2012

Regulamentul
de organizare şi funcţionare a
Diecţiei Construcţii, Gosdpodărie Comunală, Dezvoltare Locală şi Regională
I.Capitolul I
I.1 Dispoziţii generale
1.

2.

3.

4.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Construcţii,Gosdpodărie Comunală, Dezvoltare
Locală şi Regională a Consiliului raional Cantemir stabileşte statutul juridic, misiunea, principiile de
activitate, scopul şi obiectivele, modul de organizare şi funcţionare, sarcinile, atribuţiile, împuternicirile,
raporturile de colaborare şi subordonare ale Direcţiei.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Construcţii,Gosdpodărie Comunală, Dezvoltare
Locală şi Regională este elaborat în temeiul Legii privind administrarţia publică locală nr, 436-XVI din
28.12.2006, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 -XVI din
04.07.2008, Legii privind aprobarera Clasificatorului unic al funcţiilor publce nr.155 din 21.07.2011,
Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25 din 22.02.2008, Legii privind
descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Legii privind dezvoltarea regională în
Republica Moldova nr.438-XVI din 28.12.2006, Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din
02.02.1996, Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24.10.2004, Legii cu
privire la apa potabilă nr.272-XIV din 10.02.1999, Legii drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995,Legii cu
privire la transporturi nr.1194-XIII din 21.05.1997, a altor acte legislative şi normative din domeniile
respective,statului de personal al direcţiei, aprobat prin decizia Consiliului raional Cantemir nr.07/01XXV din 13.07.2012 „Cu privire la organigrama , structura şi statele de personal ale aparatului
preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”.
Direcţia construcţii, gospodărie comunală ,dezvoltare locală şi regională (în continuare-direcţia) este
subdiviziune a Consiliului raional Cantemir, activitatea căreia este coordonată de unul din
vicepreşedinții raionului responsabil de activitatea în domeniul construcţiilor, dezvoltării locale şi
regionale în raion.
Direcţia este persoană juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial.

I.2 Misiunea direcţiei
1.

Direcţia construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională a Consiliului raional Cantemir
implementează şi promovează politica de dezvoltare a domeniilor construcţii, gospodărie comunală,
înfrastructură, dezvoltare locală şi regională în teritoriul raionului în strictă corespundere cu
competenţele legale şi strategiile naţionale şi locale de dezvoltare.
I.3 Principiile de activitate ale direcţiei

•

•
•
•

autonomie locală- 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, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat;
eficienţa - buna utilizare a resurselor naturale, umane, financiare şi a celor de producţie pe întreg teritoriul
raionului Cantemir;
echitatea - drepturi egale de acces la valorile economice, sociale şi culturale pentru toţi cetăţenii raionului,
indiferent de locul lor de trai;
durabilitatea - caracterul viabil din punct de vedere tehnic, financiar şi instituţional al măsurilor,
programelor şi proiectelor finanţate, de dezvoltare a domeniilor de activitate;

•

•
•

•

planificarea – elaborarea şi efectuarea, în concordanţă cu Strategia naţională de dezvoltare, strategia de
dezvoltare regională şi strategia de dezvoltare la nivel de raion a măsurilor, programelor şi proiectelor de
dezvoltare a domeniilor de activitate , care au obiective, priorităţi şi mecanisme clar definite;
coordonarea – concordarea, atît la nivel naţional şi regional,cît şi la nivel local a măsurilor şi obiectivelor
pentru susţinerea dezvoltării domeniilor de activitate;
parteneriatul – cooperarea autorităţilor publice centrale şi locale, sectorului public şi privat, societăţii
civile în activitatea de planificare, elaborare şi implementare a măsurilor privind susţinerea dezvoltării
domeniilor de activitate;
transparenţa – claritatea în procesele alocării, distribuirii şi utilizării mijloacelor pentru realizarea
strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare a domeniilor de activitate.
I.4 Scopul Direcţiei

•

Direcţia construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională a Consiliului raional Cantemir
contribuie la consolidarea capacităţilor administrative ale autorităţilor publice locale în asigurarea
valorificării eficiente a investiţiilor şi alocaţiilor bugetare şi extrabugetare în domeniile construcţiilor,
gospodăriei comunale, infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale în teritoriul raionului Cantemir
1.5 Obiectivele Direcţiei

Direcţia construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională a Consiliului raional Cantemir
realizeză următoarele obiective:
1.
2.
3.
4.

Crearea premiselor de funcţionare a instituţiilor de dezvoltare durabilă în domeniile construcţiilor,
gospodăriei comunale, infrastructurii şi dezvoltării locale şi regionale în teritoriul raionului Cantemir:
Utilizarea eficientă a potenţialului dezvoltării regionale, cooperării transfrontaliere, integrării europene în
atragerea, valorificarea şi asigurarea durabilităţii investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii interurbane.
Dezvoltarea capacităţilor participative ale autorităţilor publice la valorificarea investiţiilor locale, regionale
şi internaţionale şi promovarea bunelor practici;
Extinderea relaţiilor de cooperare şi promovare a imaginii raionului şi a comunităţilor locale în scopul
realizării acţiunilor sau lucrărilor de interes comun.
I.6 Sarcinile direcţiei
1.

Sarcinile direcţiei sunt:

a) de planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de dezvoltare socio-economică a
raionului în funcţie de necesităţile identificate ale comunităţilor din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul
construcţiei, gospodărie comunală, dezvoltare locale şi regionale.
b) de coordonare prin care se asigură corelarea activităţilor cu suportul metodologic şi informaţional oferit
autorităţilor publice locale în elaborarea şi prezentarea documentelor, actelor la construcţia, reconstrucţia
obiectelor domeniului public din raza teritoriului raionului.
c) de colaborare prin care se asigură interacţiunea cu serviciile publice centrale şi locale în domeniul
construcţiei, gospodărie comunală, dezvoltare locale şi regionale precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor,
instituţiilor naţionale şi
d) de monitorizare prin care se asigură verificarea construcţiilor , reconstrucţiilor domeniului public la orice
etapă şi valorificarea surselor bugetare şi extrabugetare.
2.

Capitolul II
II.1 Organizarea şi funcţionarea direcţiei

1.
2.

Direcţia construcţii, gospodărie comunală ,dezvoltare locală şi regională este condusă şi dirijată de şeful
direcţiei , care are în subordonare: 3 specialişti principali, serviciul dezvoltare locală şi regională compus
din şeful serviciului şi un specialist.
Specialiştii direcției sunt funcţionari publici se angajază prin concurs sau transfer şi sunt numiţi în funcţii
prin ordinul şefului direcţiei.

3.
4.
5.
6.
7.

Şeful serviciul poartă responsabilitate de eficienţa şi eficacitatea serviciului dat, efectuiează evaluarea
activităţii specialistului.
Şeful direcţiei este numit în funcţie prin concurs de către Consiliul raional la propunerea preşedintelui
raionului.
Şeful direcţiei stabileşte sarcinile şi atribuţiile angajaţilor direcţiei, evaluează şi apreciază performanţele
profesionale în activitatea angajaţilor direcţiei, asigură funcţionalitatea direcţiei inclusiv a serviciului
dezvoltare locală şi regională.
Şeful direcţiei poate fi înlocuit temporar, cu acordul vicepreşedintelui raionului responsabil de domeniile
construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională , de către şeful serviciului dezvoltare
locală şi regională din cadrul direcţiei.
Organigrama şi statele de personal ale direcţiei se aprobă de către Consiliul raional.
II.2 Atribuţiile direcţiei

In corespundere cu sarcinile de bază direcţia are obligaţiunea să :
o
o

o
o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

o

exercite atribuţiile de inclusivă supraveghere tehnică la construcţia, reconstrucţia şi exploatarea obiectelor
domeniului public din teritoriul raionului
participe la elaborarea direcţiilor principale a dezvoltării urbanistice a localităţilor, precum şi amenajarea
teritoriului; acordă ajutor consiliilor locale la elaborarea programelor pentru lucrările publice de interes
local;
elaboreaze proiectul programului investiţional anual, asigură realizarea lui după aprobarea Consiliul
raional;
ţine evidenţa şi coordonează tematicile de proiectare cu administraţia publică centrală şi autorităţile locale
privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice pentru care se desfăşoară licitaţiile
finanţate din bugetele locale;
asigure aplicarea prevederilor legislaţiei la proiectarea şi executarea lucrărilor publice pe teritoriul
raionului, verifică respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de gospodărie
comunală şi fondului locativ;
promoveze politica şi strategia statului în domeniul întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu
apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare, drumurilor şi altor obiecte de amenajare a teritoriului
raionului;
monitorizeze procesul de derulare a construirii şi întreţinerii obiectivelor socio-culturale şi economice a
domeniului public, a drumurilor, străzilor, podurilor şi localurilor publice în teritoriul raionului;
monitorizeze procesul de derulare a construirii şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare
şi epurare a apei, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere;
monitorizeze procesul de derulare a construcţiei locuinţelor şi exploatarea fondului locativ;
participe la elaborarea proiectului bugetului raionului în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale,
infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale
consulte autorităţile publice locale în elaborarea programelor, politicilor publice locale în domeniile
construcţiilor, gospodăriei comunale, infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale;
Informeze şi consulte populaţia, organele administraţiei publice locale, societatea civilă din raion privind
oportunităţile valorificării investiţiilor locale, regionale şi internaţionale;
promoveze şi implimenteze politici de dezvoltare regională, Bună Vecinătate, Integrare Europeană,
istoriilor de succes privind implementarea proiectelor la nivel local, raional, naţional şi internaţional ;
acorde sprigin informaţional agenţilor economici şi instituţiilor publice de interes raional competente în
domeniul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri în vederea dezvoltării continuie a concurenţei
competitive;
consulte întreprinderile la implimentarea tehnologiilor noi în construcţii, infrastructură şi de gospodărie
locativ-comunală;
promoveze noile tehnologii de efectuare a lucrărilor şi producere a materialelor în domeniul construcţiilor,
întreţinerii şi exploatării reţelelor edilitare şi propune întreprinderilor producerea materialelor de
construcţii competitive şi solicitate pe piaţă;
participe la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor
lucrări şi servicii de interes public, colaborînd de asemenea, cu agenţii economici din ţară şi din străinătate
în scopul unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
acorde autorităţilor publice locale şi serviciilor publice asistenţă metodologică şi informaţională ce ţine de
pregătirea documentaţiei de proiectare, organizare şi desfăşurare a construcţiilor şi reconstrucţiilor
obiectelor, crearea serviciilor de gospodărie comunală şi întreţinere a drumurilor;
elaboreze proiecte de decizii şi acte pe domeniile construcţie, gospodărie comunală, dezvoltare regională şi
locală, drumuri şi transport;

o

o
o






propună conducerii raionului mecanisme, soluţii de extindere, optimizare şi modernizare a reţelelor
infrastructurii interurbane şi a serviciilor publice din domeniile construcţie, gospodărie comunală, drumuri
şi transport;
examineze petiţiile şi reclamaţiile în problemele ce ţin de activitatea direcţiei;
creeze şi să întreţină baza de date privind:
întreprinderile de construcţie şi exploatare, de fabricare a materialelor de construcţii, care funcţionează pe
teritoriul raionului;
licitaţiile organizate în construcţii;
locuinţele şi obiectele comunale pe teritoriul raionului;
obiectele nefinalizate;
producerea materialelor de construcţii;

o

ţină evidenţa şi supravegherea rutelor de interes local al transportului de pasageri
pregătească şi să inainteze spre aprobare Consiliului raional propuneri privind deschiderea ori inchiderea
rutelor de pasageri pe teritoriul raionului
creeze şi să întreţină baza de date privind :




Întreprinderile de transport de mărfuri şi pasageri
rutele de pasageri din teritoriul raionului

o
o

II.2.1 Seviciului dezvoltare locală şi regională

o

Scopul serviciului
Scopul serviciului constă în formarea, dezvoltarea abilităţilor şi capacităţilor autorităţilor publice locale,
specialiştilor de abordare pro-activă a investitorilor naţionali şi internaţionali prin realizarea ofertelor
investiţionale şi contribuirea la implimentarea lor.

o
Atribuţiile serviciului
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Consultă şi acordă asistenţă autorităţilor publice locale, specialiştilor, funcţionarilor publici in cadrul
relaţiilor interregionale şi a cooperării transfrontaliere în vederea creării, dezvoltării parteneriatului publicprivat şi dezvoltării locale şi regionale.
identifică finanţatori externi şi susţine iniţierea ideilor de proiect pe domeniile prioritare ale autorităţilor
publice locale.
organizează acţiuni instructive şi de asistenţă pentru diferite grupuri de iniţiativă în vederea scrierilor
propunerii de proiect.
organizează procesuluui de promovare a proiectelor cu finanţare externă la nivel de raion şi de comunităţi;
monitorizează derulării proiectelor investiţionale şi organizarea procesului de asigurare a durabilităţii
obiectelor renovate şi dezvoltarea lor in continuare;
extinde baza de informatii pe Internet, destinate investitorilor straini;
ține evidența proiectelor de investitii straine aflate in diferite faze de
derulare, stabilirea cauzelor blocarii sau tergiversarii lor;
crează şi instituţionalizează reţeaua on-line întru asigurarea colaborării sectorul public si privat pentru
promovarea programelor de finanţare si transmiterea operativă a datelor, informaţiilor solicitate de
ofertanţii de proiect;
pregătețte materialele promoţionale în vederea creării şi promovării imaginii pozitive a raionului Cantemir
şi identificarea sectoarelor atractive pentru investitori;
participă la forumuri naţionale şi internaţionale, traininguri, cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese
rotunde, turnee de studiu, e.c.t. pentru pregătirea profesională a specialiştilor în scrierea proiectelor;
identifică proiectelor de investiţii ce urmează a fi promovate in străinătate;
determină pieţele externe in scopul identificării partenerilor ţintă potenţiali;
realizează prevederile stipulate in deciziile Consiliului raional şi in dispoziţiile preşedintelui raionului in
domeniul relaţiilor externe, cooperării transfrontaliere şi integrării europene;
asigură colaborarea cu comunităţile infrăţite , cu organizaţiile internaţionale la care Consiliul raional este
parte, participă la programele acestora;
acordă asistenţa necesară autorităţilor publice locale de nivelul intii,instituţiilor şi intreprinderilor ,
interesate in stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din comunităţile infrăţite;
colectează şi analizează materialele informative despre comunităţile infrăţite şi ţările respective;
furnizează informaţii administraţiei publice locale de ordin general în vederea activizării procesului de
atragere a investiţiilor;

o
o
o
o

menţine şi dezvoltă relaţiile de informare, colaborare şi promovare cu ambasadele şi consulatele acreditate
in Republica Moldova,reprezentanţele organizaţiilor internaţionale;
solicită, recepţionează şi generalizează propunerile subdiviziunilor Consiliului raional cu privire la
dezvoltarea relaţiilor interregionale in domeniile care prezintă interes;
elaborează programe de activitate interregională a Consiliului raional şiasigură realizarea lor;
Îndeplinețte oricăre alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele stabilite expres de conducerea
raionului, direcţiei.
II.3 Drepturile direcţiei

Direcţia este în drept să înainteze propuneri preşedintelui raionului şi Consiliului raional privind :
o
o
o
o
o
o

respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul construcţiilor, gospodăriei comunale şi de locuinţe,
drumurilor,
calitatea proiectelor de construcţie,
lucrărilor de construcţii-montaj executate de organizaţii şi întreprinderi, indifferent de domeniul de
activitate şi tipurile de proprietate,
corespunderea materialelor, articolelor şi elementelor de construcţie, standardelor şi normativelor în
vigoare;
să organizeze licitaţii privind proiectarea şi executarea inestiţiilor pentru obiectivele finanţate din bugetele
de Stat şi locale,
solicitarea şi obţinerea informaţilori, în limitele competenţei sale, de la autorităţile publice locale,
înreprinderile şi organizaţiile de interes raional pe domeniul de activitate;

o

solicitarea, în condiţiile legii, de la Direcţiile şi secţiile Consiliului raional, aparatului preşedintelui,
serviciile publice descentralizate şi desconcentrate, agenţii economici informaţii şi alte documente
necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin;

o

informarea preşedintele raionului şi Consiliul raional, privind mersul implementării proiectelor în raion,
problemele identificate, donatorii şi oportunităţile de atragere a investiţiilor

o

supravegherea mersului implementării proiectelor locale şi raionale, să întreprindă acţiuni de desfăşurare a
procesului de asigurare a durabilităţii investiţiilor obţinute;

o

participea la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde, turnee de studiu, etc. organizate în
Republica Moldova şi în alte ţări
II.4 Responsabilităţile direcţiei

Direcţia construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională a Consiliului raional Cantemir
este responsabilă de :
1.

Pregătirea datelor iniţiale ce ţin de competenţa direcţiei la elaborarea documentaţiei de proiect la
construcţia, dezvoltarea şi exploatarea obiectelor din domeniile : construcţiilor, gospodăriei comunale,
infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale în teritoriul raionului;
2. Pregătirea actelor pentru organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor de lucrări şi servicii în domeniile
construcţiilor, gospodăriei comunale, infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale în teritoriul raionului;
3. Valorificarea eficientă a investiţiilor şi alocărilor bugetare şi extrabugetare în domeniile construcţiilor,
gospodăriei comunale, infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale în teritoriul raionului
4. Pregătirea şi prezentarea informaţiilor suport la încheierea acordurilor administraţiei publice locale în
vederea dezvoltării parteneriatului public-privat în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale,
infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale în teritoriul raionului
5. Pregătirea şi prezentarea informaţiilor la etapa propunerii de creare a serviciilor publice de interes raional în
domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale, infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale în teritoriul
raionului
6. Consultarea şi asistenţa autorităţilor publice locale, specialiştilor, funcţionailor publici cît şi sectorului
asociativ în cadrul dezvoltării locale şi regionale.
7. Implementarea prevederilor stipulate în deciziile Consiliului raional şi în dispoziţiile preşedintelui raionului
în domeniul relaţiilor externe, cooperării transfrontaliere şi integrării europene.
II.5 Raporturile de colaborare şi subordonare

1. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţi
economici, instituţiile, organismele publice naţionale şi internaţionale , indiferent de forma juridică de
proprietate şi organizare.
3.

Capitolul 3
III.1 Dispoziţii finale

3.1 Finanţarea direcţiei construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi regională a Consiliului raional
Cantemir se efectuează din bugetul local.
3.2 Lichidarea, reorganizarea, restructurarea direcţiei construcţii, gospodărie comunală , dezvoltare locală şi
regională a Consiliului raional Cantemir ţine de competenţa Consiliului raional Cantemir
3.4 Preze
3.5
ntul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat prin decizia Consiliului ra ional.

REGULAMENTUL
privind la serviciului raional relaţii funciare.
1. Serviciului raional relaţii funciare ( mai departe – serviciul ) este subdiviziune structurală
şi se crează în componenţa direcţiei agricultură economie şi relaţii funciare a Consiliului
Raional.
1.0 Din componenţa serviciului fac parte : şeful serviciului şi specialistul în domeniul
relaţii funciare şi cadstru.
1.1 Serviciul este finanţat din bugetul local şi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea
nemijlocită a organului administrării locale şi a Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru.
1.2 Serviciul se călăuzeşte în activitatea sa de Legile şi Hotărîrile Parlamentului , decretele
Preşedintelui Republicii, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului , notărîrile organelor administrării
locale şi prezentul regulament.
1.3 Serviciul interacţionează în activitatea sa , exercitînd funcţiile de conducere metodică ,
coordonare şi control asupra ţinerii cadastrului funciar de stat , asupra efectuării lucrărilor de
reglamentare a rejimului proprietăţii funciare şi reforma funciară, de control de stat asupra
folosirii şi protecţiei pămîntului , măsurile antierozionale , cu alte subdiviziuni ale Consiliului
Raional , cu primăriile oraşului şi satelor , precum şi cu toate celălalte organizaţii , instituţii şi
întreprinderi indiferent de subordonarea lor departamentală , aflate pe teritoriul raionului .
1.4 În limetele competenţei sale serviciul împreună cu organele amintite mai sus
pregăteşte proiectele de hotărîri ale organelor autoadministrării locale în chestiunile atribuirii
terenurilor cetăţenilor , organizaţiilor ,întreprinderilor şi instituţiilor în proprietate ,posesie şi
folosinţă .
1.5 Serviciul este condus de şef .
1.6 Activitatea serviciului se desfăşoară sub asistenţa metodolojică a Agenţiei de Stat
Relaţii Funciare şi Cadastru în colaborare cu subdiviziunile interioare ale administraţiei publice
locale .
1.7 Serviciul nu este persoană juridică .
1.8 Şeful serviciului este numit şi eliberat din funcţie prin hotărîrea Consiliului Raional .
Specialistul principal al serviciului se numeşte şi se eliberează din funcţie la propunerea sefului
serviciului.
.
1.9 În primăriile satelor , oraşelor de subordonare raională specialiştii în domeniul
reglamentării rejimului proprietăţii funciare şi cadastru se numesc şi se eliberează din funcţie
prin hotărărea consiliilor locale şi se coordonează cu şeful serviciului din raion .

Scopul şi sarcinile serviciului
Scopul principal al activităţii serviciului este reglementarea relaţiilor funciare , realizarea
reformei funciare , ţinerea cadastrului funciar şi monitoringul funciar pe teritoriul raionului ,
oraşului , satului , executarea controlului asupra folosirii şi protecţiei pămînturilor în
conformitate cu legislaţia în vigoare .
Sarcinile principale ale serviciului sînt :
- pregătirea şi prezentarea spre examinarea organului respectiv al autoadministrării
locale a proiectelor de propuneri pentru reglementarea relaţiilor funciare, atribuirea
şi retragerea terenurilor , soluţionarea litigiilor funciare , atribuirea terenurilor
pentru necesităţi de stat şi obşteşti ,
- examinarea scrisorilor , plînjerilor şi cererilor cetăţenilor sosite la organele
autadministrării locale ,
- ţinera evidenţei statistice de stat a pămînturilor de toate categoriile ale fondului
funciar pe teritoriul raionului , primăriile oraşului , satelor , precum şi întocmirea
dărilor de seamă cu privire la disponibilul şi folosirea terenurilor ,
- organizarea şi efectuarea tuturor genurilor de lucrări de reglementare a regimului
proprietăţii funciare , realizarea în modul stabilit a reformei funciare pe teritoriul
raionului , primăriilor oraşului , satelor .
- executarea controlului permanent asupra :
respectării de către întreprinderile de stat , cooperative , întreprinderi personale şi
obşteşti , indiferent de subordonarea lor departamentală şi forma activităţii de
antreprenoriat , persoane oficiale şi cetăţeni, a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova
în domeniul folosirii terenurilor şi protecţiei solului .
Drepturile serviciului
Pentru realizarea sarcinilor şi executarea funcţiilor încredinţate , serviciul este investit cu
următoarele drepturi :
- să ceară de la toţi posesorii funciari indiferent de subordinea lor departamentală ,
materialele şi informaţia necesară asupra folosirii pămînturilor , executarea
măsurilor antierozionale şi culturtehnice , recultivarea terenurilor, reînoirea fîşiilor
de protecţie şi altor lucrări asupra pămîntului .
- a executa controlul asupra folosirii şi protecţiei pămîntului , corectitudinii
perfectării , înregistrării şi eliberării documentelor juridice asupra pămîntului în
conformitate cu legislaţia funciră în vigoare precum şi asupra ţinerii altor documente
cadastrale .
- să controleze şi să coordoneze activitatea tuturor întreprinderilor şi instituţiilor aflate
pe teritoriul raionului în chestiunea elaborării şi realizării reformei funciare .
- să frecventeze liber şi să cerceteze terenurile tuturor posesorilor funciari ai raionului
,primăriilor , satelor .
- să primească de la primăriile satelor , oraşului bilanţul funciar anual .
- să asigure cumpărarea instrumentelor geodezice necesare , mijloace de transport , alt
utilaj pentru activitatea serviciului .
- să acorde contra plată servicii , consultaţii etc persoanelor fizice şi juridice privind
reglementarea rejimului proprietăţii funciare , să apere interesele beneficiarilor în
instanţele judecătoreşti pentru soluţionarea litigiilor .
Responsabilitatea serviciului
Serviciul poartă răspunderea pentru :
- calitatea şi termenele realizării reformei funciare pe teritoriul raionului , oraăului ,
satelor .

-

îtocmirea şi prezentarea în instanţele ierarhice superioare în termenele stabilite a
bilanţului funciar anual în conformitate cu cerinţele legislaţiei .
exercitarea controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor .
ţinera cadastrului funciar şi monitoringului pe teritoriul raionului , oraăului , satelor

