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DISP OZITIE
n'.w_ccu privire la stabilirea responsabilitalilor qi obiectivelor
comune de colaborare intre Primdria municipiului
Chiqindu Ei Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Moldova pentru perioada anilor 2020 - 2021
de competenfd, creqterii
nivelului de incredere a populaliei fala de serviciile oferite de Primdria municipiului

in scopul realizdrii priorit[1ilor nalionale pe domeniile

Chiqin[u gi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, precum qi
asigur[rii, coordon[rii Ei stabilirii unui set unitar de activitdli comune pentru
perioada anilor 2020 - 2O2I potrivit domeniilor de activitate, in temeiul art.29 alin.
(Z) qi art.32 alin. (1) din Legea nr. 43612006 ,,Privind administra[ia publica locald",
art. 15 alin. (2), alin. (5) Ei arl. 16 alin. (l) din Legea rc. 13612016 ,,Privind statutul
municipiului ChiEindu", Primarul General al municipiului Chiqindu DISPUNE:
l. Se desemneazd viceprimarul municipiului Chiqin[u dl Victor Chironda,
responsabil de stabilirea qi realizarea obiectivelor comune de colaborare intre
Primdria municipiului Chi;indu ;i Ministerul Afacerilor Inteme al Republicii
Moldova, in conformitate cu atribuliile Ei domeniile de competen!6'
Z. in acest scop, viceprimarul dl Victor Chironda, in conlucrare cu persoana
desemnatd din partea Ministerului Afacerilor Interne, dl Ianu; Erhan - secretar de
Stat al Ministerului Afacerilor Interne , vor asigura:
2.I. Organizarea qedinlelor de lucru pentru determinarea necesitilii de
activitdli generale Ei specifice de colaborare, conform obiectivelor stabilite;
2.2. inaintarea propunerilor de perfec{ionare Ei ajustare a cadrului
normativ, la subiectele examinate ce lin de domeniul de competenfd;
2.3.Prezentarea propunerilor de solu[ionare a problematicii identificate
in raza mvnicipiului ChiEindu in vederea intreprinderii mdsurilor ce se impun, cu
stabilirea responsab ilitaf lor;
2.4. Instituirea, reunirea, la necesitate, a grupurilor de lucru in vederea
rca\izdrii obiectivelor comune qi activitalilor de colaborare, cu implicarea
prenotate.
specialiStilor
'ln din cadrul domeniilor de competenfd, ai autoritdlilor
3.
vederea realizdrii obiectivelor comune ;i activitdlilor de colaborare,
conducdtorii subdiviziunilor Primdriei municipiului ChiEinbu qi ale Ministerului
Afacerilor Inteme, inclusiv instituliilor din subordine, in comun vor asigura:
3.1. La solicitare, participarea specialigtilor din cadrul domeniilor de
competenfd, precum gi desfbqurarea Eedinlelor de lubru planificate in comun;

3.2. Coordonarea activitdlilor

qi mdsurilor stabilite a fi

intreprinse, pe

domeniile atribuite, cu desemnarea funcfionarilor responsabili ;
3.3. Sprijinul necesar pentru buna desfbqurare a activitdlilor de colaborare in
raza mvnicipiului Chi;indu, la nivelul Inspectoratelor de polilie gi Preturilor de
sector (Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana;i Rigcani);
3.4. Furnizarea informaliilor disponibile pentru realizarca activitdlilor,
reieqind din responsabilitdlile stabilite.
4.In rezultatul activitdlilor conform prevederilor prezentei dispozitii, urmeazd
a fi elaborat gi pus in aplicalie un Plan comun de acfiuni pentru perioada anilor
2020 - 202t.
5. Conducdtorii subdiviziunilor responsabile ale Primdriei municipiului
Chiqin[u ;i ale Ministerului Afacerilor Interne vor asigura implementarea
prevederilor Planului comun de acliuni, cu evaluarea periodicd a activitdlilor
realizate qi informarea Primarului general al municipiului ChiEindu gi a Ministrului
Afacerilor Interne.
6. Controlul executdriiprezentei dispozilii se pune in sarcina viceprimarului, dl
Victor Chironda.
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