
                                                                                                          Anexă                                                   
la  Dispoziţia  primarului  general   

                                                                                                           al municipiului Chişinău 
 

     nr. _______ din  _____________ 
 

REGULAMENTUL 
funcţionării Direcţiei autorizare şi disciplină 

                                             în construcţii 
 

I. Dispoziţii generale 
 

1.1  Direcţia autorizare şi disciplină în construcţii  (în continuare - Direcţia)  
este  formată  în baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 „Privind calitatea în 
construcţii”, Legii nr. 123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică 
locală”, deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 54/18  din  03.08.1996 şi  
constituie o subdiviziune structurală a aparatului  Primăriei  municipiului 
Chişinău, a cărei activitate este coordonată de către primarul general al 
municipiului Chişinău; 

 
1.2 Prezentul Regulament stabileşte cadrul general, conţinutul, organizarea, 
precum şi modul de exercitare a controlului în domeniul stabilit, examinarea 
actelor ce se referă la perfectarea autorizaţiilor de construire, precum şi eliberarea 
lor, participarea la recepţia finală a obiectivelor construite, în scopul asigurării 
îndeplinirii funcţiilor Primăriei în domenul vizat în raza municipiului  Chişinău, 
cu excepţia suburbiilor. 

     1.3 În activitatea sa Direcţia se conduce de legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova, deciziile Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiile primarului 
general şi de prezentul Regulament. 

    1.4  Direcţia dispune  de  o ştampilă cu denumirea Direcţiei şi ustensilele 
necesare pentru executarea  lucrărilor de secretariat. 

 
 

II        Sarcini de bază 
2.1   Direcţia are următoarele sarcini de bază:  
2.1.1 Recepţia cererilor şi actelor corespunzătoare privind perfectarea 
autorizaţiilor de construire şi examinarea lor; 
2.1.2 Perfectarea  proiectelor autorizaţiilor de construire şi prezentarea lor  spre 
examinare şi semnare în modul stabilit; 
2.1.3 Evidenţa eliberării autorizaţiilor de construire şi a obiectivelor 
recepţionate; 
2.1.4 Organizarea pe teren a controalelor selective privind respectarea 
prevederilor autorizaţiilor de construire şi extraselor din documentaţia de proiect 
prezentate de către solicitanţi. 
2.1.5 Sistematizarea datelor privind investiţiile în construcţiile autorizate, a 
celor conservate, precum şi a celor recepţionate, cu întocmirea rapoartelor 
corespunzătoare.  
2.1.6 Exercitarea controlului: 



- respectării de către beneficiari şi antreprenori a proiectelor de organizare a 
executării lucrărilor de construcţie; 

- respectării prevederilor extrasului din documentaţia de proiect (planul 
general, faţadele), planului de trasare a axelor principale a obiectivelor şi a 
condiţiilor expuse în autorizaţia de construire; 

2.1.7 Exercitarea controlului sistematic la obiectivele autorizate în scopul 
respectării de către beneficiari şi antreprenori a prevederilor actelor eliberate; 
2.1.8 Participarea la procesul de recepţie finală a obiectivelor autorizate; 
2.1.9 Examinarea în ordinea stabilită de Codul contravenţional al Republicii 
Moldova a construcţiilor executate cu abateri de la prevederile autorizaţiilor de 
construire; 
2.1.10  Examinarea petiţiilor, demersurilor, adresărilor persoanelor fizice 
şi juridice; 

 
 

III       Atribuţiile  Direcţiei 
 

3.1  În exercitarea funcţiei Direcţia are următoarele atribuţii principale: 
 

3.1.1 Ţine evidenţa obiectivelor autorizate şi completează  registrul de 
înregistrare a autorizaţiilor de construire. Întocmeşte şi prezintă săptămînal în 
format electronic dări de seamă despre eliberarea autorizaţiilor de construire; 
3.1.2 Depistează autorizaţiile de construire cu termenul de începere a lucrărilor 
de construcţie şi durata executării lucrărilor de construcţie expirat; 
3.1.3 Perfectează proiectele autorizaţiilor de construire şi le prezintă în modul 
stabilit  persoanelor abilitate; 
3.1.4 Expediază autorizaţiile de construire pentru înregistrare la Inspecţia de 
Stat în Construcţii; 
3.1.5 Asigură  păstrarea şi sistematizarea  autorizaţiilor de construire, inclusiv  
a mapelor cu actele şi extrasele din proiectele de execuţie, pînă la recepţia finală 
a obiectivelor.  
3.1.6 Participă la realizarea Planului general de dezvoltare a oraşului şi a 
proiectelor de sistematizare zonală a municipiului Chişinău. 
3.1.7 Depistează prin sondaj (arbitrar) încălcările de legislaţie în domeniul 
construcţiilor, informează  instituţiile abilitate; 
3.1.8  Exercită controlul privind respectarea prevederilor deciziilor Consiliului 
municipal Chişinău, dispoziţiilor primarului general, viceprimarului, a  
autorizaţiilor de construire. 
3.1.9 Depistează în cadrul unor sondaje arbitrare şi informează Inspecţia de 
Stat în Construcţii a municipiului Chişinău despre abaterile de la prevederile 
legale în domeniu şi  propune aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia  în  
vigoare. 
3.1.10  Execută controlul asupra utilizării raţionale a terenului repartizat pentru  
construcţie în conformitate cu documentaţia de proiect şi condiţiile stipulate în 
autorizaţia de construire. 
3.1.11  Examinează actele şi extrasele din proiectele de execuţie prezentate 
pentru eliberarea autorizaţiei de construire, inclusiv avizele şi solicitate. 
 



3.1.12  Depistează încălcările, care ţin de disciplina în urbanism şi amenajarea 
teritoriului la obiectivele autorizate şi solicită organelor de resort aplicarea 
sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 
3.1.13  Efectuează evidenţa obiectivelor autorizate şi recepţionate în municipiul 
Chişinău, în format electronic şi manual, prezintă informaţiile adecvate organelor 
abilitate. 
3.1.14  Examinează, în cadrul comisiei de recepţie, cu ieşire la faţa locului,  
obiectivele propuse spre recepţie, prezintă procesul-verbal de recepţie finală 
pentru semnare şi întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei respective. 

        
 

IV        Responsabilităţile Direcţiei  
 

4.1 Direcţia are următoarele responsabilităţi: 
4.1.1 Respectarea termenului şi modalităţii de examinare a cererilor pentru 
eliberarea autorizaţiilor de construire; 
4.1.2 Examinarea petiţiilor, demersurilor, plîngerilor persoanelor fizice şi 
juridice, instituţiilor  statului şi expedierea  răspunsurilor în forma şi termenul 
prevăzut de  legislaţie; 
4.1.3 Îndeplinirea  în termen a rezoluţiilor conducerii Primăriei municipiului 
Chişinău; 
4.1.4 Respectarea codului  bunei conduite, tratarea cu respect a tuturor 
persoanelor; 
4.1.5 Transparenţa la prezentarea datelor publice privind eliberarea 
autorizaţiilor de  construire; 
4.1.6 Excluderea prezentării informaţiei de ordin privat (ce ţine de proprietatea 
intelectuală – soluţii de proiect etc.); 
4.1.7 Prezentarea informaţiei veridice instituţiilor din domeniu, a celor de drept 
şi persoanelor fizice şi  juridice. 

 
 

V       Împuternicirile Direcţiei 
 

 5.1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de bază Direcţia este investită cu 
următoarele  împuterniciri: 
5.1.1  Recepţionarea cererilor şi actelor necesare obţinerii  autorizaţiilor de 
construire; 
5.1.2  Examinarea prealabilă a actelor recepţionate, întocmirea proiectului 
autorizaţiei de construire şi prezentarea actelor persoanelor abilitate pentru 
examinare şi semnare; 
5.1.3  Examinarea la faţa locului a respectării prevederilor autorizaţiei de 
construire,  informarea  instituţiilor  abilitate despre  încălcările  depistate; 
5.1.4  Evidenţa în format electronic şi manual a autorizaţiilor de construire 
eliberate; 
5.1.5 Perfectarea demersurilor privind refuzul eliberării autorizaţiilor de 
construire în condiţiile  legislaţiei în vigoare; 
5.1.6  Participarea în cadrul Comisiei de recepţie finală a reprezentantului 
Direcţiei. 



 
 

VI       Organizarea activităţii Direcţiei 
 

6.1,1 Direcţia îşi desfăşoară activitatea  în baza principiilor unice de colaborare 
colegială, respect reciproc şi responsabilitate personală în ceea ce priveşte 
realizarea obligaţiunilor de serviciu ale tuturor angajaţilor; 
6.1.2 Activitatea Direcţiei este dirijată de şeful Direcţiei, numit şi eliberat din 
funcţie prin dispoziţia Primarului general al municipiului Chişinău; 
6.1.3 Pentru exercitarea funcţiilor ce îi revin din prezentul Regulament, şeful 
Direcţiei (în lipsa şefului Direcţiei funcţiile acestuia vor fi executate de către 
şeful-adjunct) are următoarele atribuţii şi drepturi: 

- reprezintă oficial Direcţia în toate organele administraţiei publice şi 
organizaţiile obşteşti, la diverse întruniri, ce ţin de competenţa Direcţiei; 

- coordonează activitatea Direcţiei cu alte organe de resort în limitele 
competenţei sale; 

- emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru toţi angajaţii Direcţiei; 
- propune sancţionarea disciplinară a angajaţilor sau promovarea acestora; 
-  
- stabileşte obligaţiunile de serviciu ale adjunctului său şi specialiştilor 

subordonaţi lui; 
- personal îndeplineste şi asigură îndeplinirea de către subordonaţi a 

atribuţiilor de bază, precum şi a ordinelor şi dispoziţiilor conducătorilor; 
- participă în cadrul activităţii comisiei de recepţie finală, semnează 

procesul-verbal  de  recepţie finală;  
- examinează cazurile de încălcare a normelor în construcţie de către 

beneficiari şi antreprenori; 
6.1.4 Colaboratorii Direcţiei sunt angajaţi prin concurs şi în baza actului 
administrativ semnat de către primarul general; 
6.1.5 Se anexează organigrama Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii 
(anexa nr. 1). 

 
VII     Lucrările  de secretariat 

 
7.1 Primirea corespondenţei; 
7.2 Înregistrarea plîngerilor,  petiţiilor, demersurilolr, adresărilor persoanelor    
fizice şi juridice; 
7.3  Evidenţa corespondenţei înregistrate; 
7.4  Informarea telefonică a solicitanţilor în  măsura  competenţei, primirea  i    
informaţiei telefonice şi informarea  şefului; 
7.5  Evidenţa termenilor de examinare a petiţiilor etc. 
7.6  Expedierera  telefonogramelor şi  răspunsurilor  petiţionarilor etc.; 

 
  

 
 
 
 



VIII         Dispoziţii finale 
 

8.1  Direcţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu alte organe, inclusiv 
preturile de sector, Direcţia generală arhitectură, urbnaism şi relaţii funciare, 
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, Poliţia municipală, Centrul de 
Sănătate Publică, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale,  Inspecţia 
de Stat în Construcţii, instituţiile de proiectare „Chişinăuproiect”, 
„Industrialproiect”, Urbanproiect” 

8.2  Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine 
penalizări şi sancţiuni conform legislaţiei în vigoare. 

8.3  Direcţia se organizează sau se lichidează prin decizia Consiliului 
municipal Chişinău, în condiţiile legii. 

8.4  Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat de către primarul 
general al municipiului Chişinău în modul stabilit. 

8.5  Funcţionarii Direcţiei cad sub incidenţa Legii serviciului public. 
 
 

 
SECRETAR AL CONSILIULUI MUNICIPAL 
 
                                          Valeriu Didencu 


