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Cu privire la ap roba rea  regulamentului  
cu privire la telefonie de serviciu

In conformita te  cu Legea privind administ ra ţ ia  publ ică locală nr. 436-  XVI din 28.12.2006. 
art.14. Hotăr îrea Guvernului  nr. 1362 din 22 decembrie  2005 „Cu  privi re la aprobarea  Normat ive lor  
vi/.înd numărul  aboname n te lo r  de telefoane de serviciu,  faxuri ,  telefoane mobi le pentru 
colaboratori i  autori tăţ ilor  adminis tra ţ iei  publice (cu excepţ ia  legăturii  telefonice  gu ve rn am en ta le )” . 
pct.2.

1. Se aprobă Reg u lamen tu l  cu privire la aprobarea  norm at ivelor  vizînd numărul  
abonamente lor  de te lefonie  de serviciu,  faxuri ,  telefonie mobilă,  conf orm  anexei  la prezenta  decizie.

2.Controlul  asupra  executări i  prezentei  decizii  revine  primarului  oraşului  Orhei 
dl Vi talie Colun.

C O N S I L I U L  O R Ă Ş E N E S C  O R H E I  DE CID E

Preşedintele şedinţei Valer iu  SA V IN

Secretarul Consil iului Ala B U R A C O V S C H I



Anexa
Ia deciziei Consiliului orăşenesc Orhei 

nr. r& Y  din ' 9  ' / Ă . 2013

REGULAMENT
privind aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de 
serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii Primăriei oraşului Orhei

I. Dispoziţii generale.

Prezentul Regulam ent a fost e laborat în vederea  aprobării  norm ativelor vizînd 
num ărul abonam en te lo r  de te lefoane de serviciu, faxuri, te lefoane mobile pen tru  
colaboratorii Primăriei oraşului Orhei, Hotărîrii Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 „Cu 
privire la ap robarea  Norm ativelor vizînd num ărul abonam en te lo r  de te lefoane de serviciu, 
faxuri, te lefoane mobile pen tru  colaboratorii au torită ţilo r adm inistraţie i publice", pct.21.

II. Modul de reglem entare

Prezentul Regulam ent reg lem entează num ărul abonam ente lo r  de telefoane, faxuri, 
telefoane mobile pen tru  utilizare în exerciţiul funcţiunii de către colaboratorii Primăriei 
oraşului Orhei.

Se stabilesc u rm ătoare le  norm ative de asigurare cu mijloace de legătură telefonică:
1. Pentru  funcţionarii Primăriei oraşului O rh e i :

a) prim arul -  telefonie fixă, fax, telefonie mobilă
b) viciprim ar -  telefonie fixă, telefonie mobilă
c) secretarul consiliului -  telefonie fixă, fax, telefonie mobilă
d) contabil-şef - telefonie fixă, fax,telefonie mobilă
e) jurist -  telefonie fixă, telefonie mobilă
f) specialist pe venituri - telefonie fixă, telefonie mobilă
g) specialist pe reg lem en tarea  regimului funciar - telefonie fixă, telefonie mobilă
h) garda popula r  -  telefonie fixă, telefonie mobilă
i) specialist problem ele  t in e re tu lu i , sport  şi cultură - telefonie fixă, telefonie mobilă 
Alt personal -  un nu m ăr  linie pen tru  3,0-5,0 colaboratori.

2.Pentru instituţiile bugetare  subord inate  Primăriei oraşului Orhei
a) Grădiniţa n r . l

- d irector - te lefon ie  fixă
- as is ten tă  medicală -te lefonie  fixă

b) Grădiniţa nr.2
- d irector - te lefonie  fixă
- as is ten tă  medicală -te lefonie fixă

c) Grădiniţa nr.4
- d irector - te lefon ie  fixă
- as is ten tă  medicală -te lefonie  fixă

d) Grădiniţa nr.5
- d irector - te lefon ie  fixă
- as is ten tă  medicală -te lefonie fixă

e) Grădiniţa nr.6
- d irector - te lefon ie  fixă
- as is ten tă  medicală -te lefonie  fixă



f) Grădiniţa nr.8
- d irector - te lefon ie  fixă
- as is ten tă  medicală -te lefonie  fixă

g) Grădiniţa nr.12
- d irector - te lefon ie  fixă
- as is ten tă  medicală -te lefonie fixă 

Şcoala de Muzică
- d irector -te lefonie  fixă
- comun -te lefonie  fixă 

Şcoala de Arte Plastice
- d irector - te lefon ie  fixă
- comun -te lefonie  fixă 

Muzeul de Istorie şi Etnografie
- d irector - te lefonie  fixă
- comun - te lefon ie  fixă

Primăria oraşului Orhei va asigura cu te lefonie/fax  şi linie mobilă personalul pen tru  
îndeplinirea a tribuţiilor funcţionale ale acestora, în limitele alocaţiilor ap robate  pentru  
în tre ţinerea  telefoniei fixe, conform norm elor de deservire  nom inalizate mai sus.


