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Cu privire la operarea unor modificări 
în deciziile Consiliului municipal Chişinău 
nr. 3/8 din 05.07.2019, nr. 2/3 din 20.11.2019,
6/4 din 26.12.2019, statul de personal,
schema de salarizare şi structura organizatorică a
Direcţiei audit intern a Primăriei municipiului Chişinău

Având în vedere necesitatea eficientizării structurii organizatorice a autorităţilor publice 
municipale, optimizării proceselor, inclusiv celor aferente activităţilor de control al disciplinei 
financiare şi evaluare a sistemelor de control intern managerial, precum şi reieşind din faptul că 
activităţile efectuate în cadrul procesului bugetar şi operaţiunile legate de gestionarea finanţelor 
publice de către autorităţile/ instituţiile bugetare sunt obiect al controlului financiar public intern, 
în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar
ii scale nr. 181/ 2014, art. 19 din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/ 2010, 
Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr. 155/ 2011, Hotărârii 
Guvernului privind punerea în aplicare a unor acte legislative nr. 1001/ 2011, în temeiul art. 6 
alin. (2) pet. 1) lit. a) şi pct. 3) lit. h), art. 10 din Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 
136/ 2016, art. 14alin. (2) lit. 1) şi lit. n), precum şi art. 19 din Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436/ 2006. Consiliul municipal Chişinău, DECIDE:

1. Se modifică anexa nr. 8 „Efectivul limită al statelor de personal din autorităţile/ instituţiile 
finanţate de la bugetul municipal Chişinău pe anul 2020” la decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 6/4 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe 
anul 2020 în lectura a doua” după cum urmează.
1.1 La poziţia „Primăria municipiului Chişinău” cifra „213” se substituie cu cifra „227”;
1.2 La poziţia „Direcţia generală finanţe" cifra „82” se substituie cu cifra „68”.

2. Se modifică decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/8 din 05.07.2019 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului, organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe” după cum 
urmează.
2.1 Se exclude din anexa nr. 1 textul indicat la pct. 11 alin. (12) şi pct. 12 alin. (3);
2.2 Se exclude din organigrama Direcţiei generale finanţe, aprobată prin anexa nr. 2 textul: 

„Şef adjunct al DGF, şef al Direcţiei control financiar tematic”, „Secţia control tematic 
în instituţiile publice". „Secţia control şi analiza economico-financiară a activităţii 
întreprinderilor municipale şi societăţilor pe acţiuni”;

2.3 Se exclude din structura Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău,
aprobată prin anexa nr. 3 textul: „Direcţia control financiar tematic”, „Secţia control 
tematic în instituţiile publice . „Secţia control şi analiza economico-financiară a 
activităţii întreprinderilor municipale şi societăţilor pe acţiuni".--------_______



3. Se modifică decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/3 din 20.11.2019 „Cu privire la 
aprobarea organigramei şi a statului de personal al Aparatului Primăriei municipiului 
Chişinău” după cum urmează.
3.1 Se substituie poziţiei aferente unităţii structurale ..Direcţia audit intern” din Statul de 

personal al Aparatului Primăriei municipiului Chişinău aprobat prin anexa nr. 2 cu 
tabelul din anexa nr. 1 la prezenta decizie.

4. Se aprobă organigrama şi structura Direcţiei audit intern a Primăriei municipiului Chişinău, 
conform anexei nr. 2 la prezenta decizie.

5. Se aprobă schema de salarizare a personalului Direcţiei audit intern a Primărie municipiului 
Chişinău conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

6. Conducătorul Direcţiei generale finanţe (Dna Olesea Pşeniţchi) va asigura:
6.1 Preavizarea angajaţilor ai căror funcţii se reduc şi întreprinderea acţiunilor necesare, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
6.2 Operarea modificărilor în organigrama, statele de personal şi schema de încadrare a 

Direcţiei generală finanţe, în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

7. Conducătorii Direcţiei generale finanţe (Dna Olesea Pşeniţchi) şi Direcţiei management 
financiar (Dna Eugenia Ciumac) vor asigura operarea modificărilor de rigoare în bugetul 
municipal Chişinău şi în devizele de cheltuieli ale Direcţiei generale finanţe şi ale Primăriei 
municipiului Chişinău aprobate pentru anul 2020.

8. Primarul General al municipiului Chişinău va asigura controlul îndeplinirii prevederilor 
prezentei decizii.
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