
A N  E X  A nr. l  
la decizia Consiliului 

ora§enesc Cupcini 
nr.13/13 din 14.12.2021

REGULAM ENTUL
cu privire la modul de activitate al primariei ora§ului Cupcini,raionul Edinef 

in condifiile formei mixte de finanfare a Serviciilor de Stare Civila

Prezentul Regulament este elaborat in baza Hotaririi Guvemului Republicii Moldova 
nr. 726 din 27 decembrie anul 1991, instruc^iunilor Ministerului de Finance al Republicii 

Moldova nr. 2-p din 17 ianuarie anul 1992 §i ale Direcjiei Stare Civila nr. 13/1 din 25 august 
anul 1989 privind trecerea Oficiilor Stare Civila la finanjare mixta.

Scopul trecerii primariei la condi^ii de activitate consta in satisfacerea mai ampla a 
necesita^ilor cetajenilor in servicii juridice, sporirea calita^ii ajutorului acordat popula^iei.
Pentru serviciile acordate suplimentar este stabilita plata conform tarifelor aprobate prin decizia 
consiliului local.
Mijloacele survenite de la prestarea serviciilor cu plata nu se alatura la alocarile bugetare pentru 
intre{inerea primariei §i nu servesc drept motiv de reducere a acestor alocajii.
In baza deciziei nominalizate mijloacele survenite de la cetajeni pentru serviciile cu plata se 
folosesc la:
1. Formarea fondurilor de dezvoltare - 51 %
2. Stimulare materials - pina la 20 %
3. Defalcari in fondul social - 29 %.

Mijloacele fondului de dezvoltare a producjiei se folosesc in scopul perfec^ionarii sistemului de 
acordare a serviciilor juridice, procurarea utilajului, mijloacelor organizatoric-tehnice, 
oformarea salilor de ceremonii, acoperirea cheltuielilor cauzate de acordarea noilor servicii, 
informajiei-reclama §i alte necesitaji de producjie, compensarea cheltuielilor curente pentru 
intre{inerea serviciilor de stare civila.

Fondul de retribuire a muncii §i stimulare materiala se folose^te la:
stabilirea suplimentelor la salariile tarifare ale secretarului consiliului local, {inind cont de 
aportul lui, platirea lucratorilor netitulare pentru acordarea serviciilor cu plata populajiei. 

Mijloacele din fondul de dezvoltare a producjiei nu pot fi retrase la finele anului §i sunt folosite 
in anul urmator in baza devizelor de cheltuieli aprobate.
Ceta{enii achita in numerar pla{ile pentru serviciile acordate la momentul prestarii serviciilor prin 
chitanja de forma stabilita.
Func^ionarul primariei, responsabil, califica diferenpat costul serviciilor acordate in limitele 
tarifare, este in drept, ca in  unele cazuri, sa elibereze de plata ceta{enii in d ep en d en t de situajia 
materiala a cetajenilor.
Responsabili asupra modului §i corectitudinii calculelor §i incasarilor tarifare sunt numi{i dna 
Ludmila Magu, secretarul consiliului ora§enesc Cupcini §i dna Valentina Tele§man, contabil-§ef 
al primariei.
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