REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/26
din 15 mai 2018
Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor
cu funcții de demnitate publică și funcționarilor
publici din cadrul Aparatului președintelui
raionului și subdiviziunilor Consiliului raional
În temeiul art. 43, art.53 alin.(1) lit. i), art.54 din Legea Republicii Moldova
nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.24 alin.(1) lit.a) şi
art. 30 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din
25.07.2014, art. 26 din Legea Republicii Moldova nr. 397 din 16.10. 2003 privind
finanţele publice locale, art. 8 alin. (3) din Legea Republicii Moldova nr. 355 din
23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, art. 9 alin. (5) din
Legea Republicii Moldova nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a
funcţionarilor publici, art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea Republicii Moldova nr. 199
din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
pct.9 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind
salarizarea funcţionarilor publici, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea
şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr.209 din
24.12.2015, Regulamentului privind acordarea premiului anual persoanelor care
dețin funcții publice din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Edineț aprobat
prin decizia nr.1/13 din din 28.02. 2018, avînd în vederele avizul comisiei
consultative pentru economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și
imunități, Consiliul Raional Edineț DECIDE:
1. Se acordă persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul
Consiliului Raional Edineț premiul anual în limita de pînă la 30% din veniturile
(cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate
(rectificate) pentru anul bugetar 2017, după cum urmează:
1.1 Garas Iurii, preşedintele raionului Edineț, în cuantum de trei salarii lunare;
1.2 Ciobanu Valerian, vicepreşedinte al raionului Edineț, în cuantum de două
salarii lunare;
1.3 Pulbere Gheorghe, vicepreşedinte al raionului Edineț, în cuantum de două
salarii lunare;
1.4 Gheorghiță Sergiu, vicepreşedinte al raionului Edineț, în cuantum de două
salarii lunare.
2. Se stabilește un premiu anual șefilor direcțiilor și secțiilor din cadrul Consiliului
raional după cum urmează:
2.1 Botnaru Stela, șef Direcție finanțe, în cuantum de 0,84 salariu lunar;
2.2 Musteață Galina, șef Direcție educație, în cuantum de 0,84 salariu lunar;
2.3 Covali Vasile, șef Direcție agricultură, relații funciare și cadastru, în
cuantum de 0,84 salariu lunar;
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2.4 Hristescu Vladimir, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei, în
cuantum de 0,84 salariu lunar.
Se stabilește un premiu anual în cuantum de 0,84 salariu lunar funcționarilor
publici de conducere și de execuție angajați în cadrul Aparatului președintelui
raionului și subdiviziunilor Consiliului Raional Edineț.
Se împuternicește președintele raionului, dl Garas Iurii să acorde premiul anual
funcționarilor publici de conducere și de execuție care activează în cadrul
Aparatului președintelui raionului în conformitate cu Regulamentul privind
acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcții publice din cadrul
subdiviziunilor Consiliului raional Edineț.
Se împuternicesc șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul Consiliului raional să
stabilească mărimea premiului anual pentru fiecare funcționar public din cadrul
subdiviziunilor respective, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea
premiului anual persoanelor care dețin funcții publice din cadrul subdiviziunilor
Consiliului raional Edineț.
Se alocă din soldul de mijloace băneşti constituit în urma executării bugetului
raional Edineț în anul 2017 mijloace bugetare în limita de pînă la 30% din
veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele
aprobate (rectificate) pentru anul bugetar 2017, în sumă de 350000,00 lei pentru
achitarea premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi
funcţionarilor publici, conform anexei nr. 1.
Direcția Finanțe (dna Botnaru Stela) va asigura operarea modificărilor în cadrul
sistemului informațional de management financiar conform competenței, în
conformitate cu prevederile deciziei prezente.
Președintele raionului dl Garas Iurii va asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
- Președintelui raionului;
- Direcțiilor și secțiilor din cadrul Consiliului raional;
- Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat.

Total consilieri: 33;

Prezenți: 29;
Au votat: pro -28; împotrivă -0; s-au abținut –0.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Galina MOSORIC

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Specialist principal Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN
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Secretarul Consiliului raional Edineţ

Aparatul președintelui,
inclusiv:
persoane care detin functii de demnitate publică
fuctionari publici
Dircția Finanțe
Direcția Agricultură, Relatii Funciare și Cadastru
Direcția Construcții, Gospodarie Comunală,
Drumuri, Privatizare și Postprivatizare
Secția Economie
Secția raională Cultură
Directia Educatie a Consiliului raional Edineț
Direcția Asistenta Sociala și Protectie a Familiei
În total

ORG2

Premiul anual conform art.8(3) Legea nr.355 din 23.12.2005 și art.9(5) Legea 48 din 23.03.2012

15300
15800
41400
34900
350000

89100
50600
55600
27900
19400

139700

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.3/28 din 15 mai 2018

