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REGULAMENT

al Direc?iei Finan?e Glodeni

I. Dispozi?ii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administra?ia public? local? a Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finan?ele publice locale ?i a Legii finan?elor publice ?i responsabilit??ii
bugetar-fiscale nr.181/2014 [2], Hot?rîrea Guvernului nr. Nr.757 din 05.07.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direc?iei finan?e a unit??ii administrativ-teritoriale (cu modific?rile ulterioare).

2. Direc?ia finan?e a unit??ii administrativ-teritoriale Glodeni (în continuare - direc?ia finan?e) este o subdiviziune structural? din subordinea autorit??ii reprezentative ?i deliberative a unit??ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea .

3. În activitatea sa direc?ia finan?e se c?l?uze?te de Constitu?ia ?i legile Republicii Moldova, decretele Pre?edintelui Republicii Moldova, hot?rîrile Parlamentului ?i Guvernului, ordinele, dispozi?iile ?i instruc?iunile Ministerului
Finan?elor, precum ?i de prezentul regulament.

4. Direc?ia finan?e este persoan? juridic?, dispune de ?tampil? ?i conturi trezoreriale în trezoreria regional? a Ministerului Finan?elor.

5. Direc?ia finan?e are misiunea de a asigura promovarea ?i implimentarea politicii statului în domeniul finan?elor publice, gestion?rii finan?elor publice în conformitate cu principiile bunei guvern?ri.
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II. Structura, personalul ?i organizarea activit??ii direc?iei finan?e

6. Structura ?i statele de personal ale direc?iei finan?e se aprob? de c?tre autoritatea reprezentativ? ?i deliberativ? a unit??ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Autoritatea reprezentativ? ?i deliberativ? a unit??ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea poate opera modific?ri în structura direc?iei finan?e ?i distribui personalul în cadrul acesteia în func?ie de necesit??ile ?i particularit??ile
unit??ii administrativ-teritoriale respective.

7. ?eful direc?iei finan?e este desemnat în ?i eliberat din func?ie de c?tre autoritatea reprezentativ? ?i deliberativ? a unit??ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pe baz? de concurs desf??urat conform legisla?iei, informînd
Ministerul Finan?elor.

8. Personalul direc?iei finan?e se desemneaz? în ?i se elibereaz? din func?ie de c?tre ?eful direc?iei finan?e (pe baz? de concurs desf??urat conform legisla?iei).

9. Direc?ia finan?e activeaz? sub conducerea ?efului direc?iei finan?e, care poart? r?spundere personal? pentru îndeplinirea func?iilor direc?iei.

10. ?eful direc?iei finan?e:

elaboreaz? ?i aprob? func?iile de serviciu (fi?ele de post) pentru fiecare angajat;

elaboreaz? ?i aprob? planurile de lucru ale direc?iei finan?e;

angajeaz? ?i elibereaz? din func?ie personalul direc?iei;

efectueaz? evaluarea profesional? a angaja?ilor ?i aprecierea performan?elor;

execut? controlul permanent al respect?rii ordinii interne de serviciu ?i a disciplinei de munc?.

III. Func?iile direc?iei finan?e

11. Func?iile de baz? ale direc?iei finan?e sînt:

1) implementarea ?i promovarea politicilor în domeniul finan?elor publice;

2) contribuirea la promovarea ?i realizarea obiectivelor privind descentralizarea finan?elor publice;

3) asigurarea gestion?rii adecvate a resurselor ?i cheltuielilor bugetare, precum ?i administrarea eficace a patrimoniului public;

4) acordarea asisten?ei metodologice autorit??ilor publice locale de nivelul întîi la toate etapele procesului bugetar;

5) recep?ionarea, analiza ?i generalizarea materialelor prezentate de c?tre autorit??ile publice locale la toate etapele procesului bugetar (elaborarea, aprobarea, modificarea, executarea ?i raportarea bugetului), precum ?i a altei
informa?ii, cu prezentarea acestora Ministerului Finan?elor conform cerin?elor stabilite;

6) asigurarea elabor?rii propunerilor de buget, recep?ionarea, analiza ?i generalizarea materialelor prezentate de c?tre institu?iile bugetare din subordinea autorit??ii publice locale de nivelul al doilea ?i prezentarea
propunerii/proiectului bugetului în modul ?i termenele stabilite;

7) asigurarea repartiz?rii bugetului aprobat conform clasifica?iei bugetare, verificarea corectitudinii întocmirii bugetului local de nivelul al doilea, a modific?rilor bugetului, precum ?i a altor informa?ii, cu prezentarea, în modul ?i în
termenele stabilite, Ministerului Finan?elor;

8) verificarea corectitudinii întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale institu?iilor bugetare, precum ?i a altor materiale adi?ionale la buget;

9) asigurarea func?ionalit??ii institu?iilor bugetare finan?ate de la bugetul local de nivelul al doilea, precum ?i finan?area altor m?suri ?i activit??i în conformitate cu priorit??ile stabilite;

10) ?inerea eviden?ei contabile a execut?rii bugetului local de nivelul al doilea, a împrumuturilor pe termen scurt ?i pe termen lung;

11) analiza execut?rii bugetului local de nivelul al doilea, respectarea balans?rii bugetului, monitorizarea performan?ei financiare ?i nefinanciare a institu?iilor bugetare ?i înaintarea, în caz de necesitate, a propunerilor ce se impun
autorit??ii responsabile;

12) recep?ionarea rapoartelor financiare de la institu?iile bugetare din subordinea autorit??ii administra?iei publice locale de nivelul al doilea ?i de la autorit??ile administra?iei publice locale de nivelul întîi, precum ?i analiza,
generalizarea, consolidarea ?i prezentarea acestora în modul ?i termenele stabilite de c?tre Ministerul Finan?elor;

13) monitorizarea utiliz?rii conform destina?iei a mijloacelor bugetare, în special a resurselor financiare alocate pentru anumite scopuri specifice ale bugetelor locale ?i, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor de rigoare;
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14) elaborarea propunerilor la cadrul normativ din domeniul s?u de competen??.

IV. Drepturile ?i responsabilit??ile direc?iei finan?e

12. Direc?ia finan?e este în drept:

1) s? dispun? de patrimoniu ?i s? îl gestioneze;

2) s? înainteze propuneri vizînd perfec?ionarea ?i eficientizarea procesului de elaborare, aprobare ?i executare a bugetelor locale;

3) s? înainteze autorit??ii executive a unit??ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea solicit?ri privind efectuarea, în caz de necesitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autorit??ile administra?iei publice locale,
care, conform prevederilor Legii nr.436/2006 privind administra?ia public? local?, urmeaz? a fi înaintate oficiului teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalit??ii;

4) s? efectueze controale tematice privind corectitudinea elabor?rii ?i execut?rii bugetelor locale;

5) s? verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal ale institu?iilor bugetare, a repartiz?rii bugetului local ?i a modific?rilor acestuia;

6) s? verifice respectarea limitelor de personal din institu?iile bugetare;

7) s? solicite ?i s? primeasc? de la autorit??ile administra?iei publice locale, institu?iile bugetare informa?iile ?i rapoartele financiare necesare pentru elaborarea ?i executarea bugetului local;

8) s? înainteze propuneri de sanc?ionare sau s? aplice sanc?iuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului normativ;

9) s? participe, în caz de necesitate, la selectarea ?i atestarea persoanelor care urmeaz? a fi încadrate în func?ii cu profil economico-financiar în institu?iile publice finan?ate de la bugetul local de nivelul al doilea;

10) s? stabileasc? termenele de prezentare a rapoartelor financiare ?i s? solicite respectarea lor.

13. Direc?ia finan?e este responsabil? de:

1) respectarea Constitu?iei ?i a legilor Republicii Moldova, a decretelor Pre?edintelui Republicii Moldova, a prevederilor hot?rîrilor Parlamentului ?i Guvernului, a ordinelor, dispozi?iilor ?i instruc?iunilor Ministerului Finan?elor;

2) executarea deciziilor autorit??ilor reprezentative ?i deliberative ?i a dispozi?iilor autorit??ii executive a unit??ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

3) respectarea autonomiei financiare a bugetelor locale, în conformitate cu cadrul legislativ;

4) reflectarea corect? ?i obiectiv? în documenta?ie a rezultatelor controalelor efectuate;

5) p?strarea arhivei ?i asigurarea integrit??ii documentelor, neadmiterea deterior?rii sau pierderii lor;

6) asigurarea examin?rii demersurilor, propunerilor, peti?iilor, obiec?iilor în termenele stabilite de legisla?ia în vigoare.

V. Dispozi?ii finale

14. În procesul elabor?rii ?i execut?rii bugetului local de nivelul al doilea, direc?ia finan?e colaboreaz? cu:

subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat;

trezoreria regional? a Ministerului Finan?elor;

Inspec?ia financiar? din subordinea Ministerului Finan?elor;

alte institu?ii ?i organiza?ii;

autorit??ile administra?iei publice locale de nivelul întîi.
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