PROIECT

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE n r .____
din
ianuarie 2021

Cu privire la delegarea unor
împuterniciri preşedintelui raionului
în conformitate cu art. 17, 19, 22, 43, 53(2) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006
privind administraţia publică locală, art.art. 12, 53, 60, 67, 124, 136, 165, 166 din Codul
Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, art. 12 alin.alin. (2)-(8) din Legea nr.270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar modificat prin Art.LI, articolul 20, punctul
71 Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, art. 10(1) Legea bugetului de
stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, avînd în vedere necesităţile de serviciu, Consiliul raional
Edineţ DECIDE:
L Se i-a act de dispoziţia nr. 52p din 11.01.2021 „Cu privire la stabilirea cuantumului
salariului de bază d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B D i r e c ţ i a finanţe
2. Se i-a act de dispoziţia nr. 53p din 11.01.2021 „Cu privire la stabilirea cuantumului
salariului de bază
Direcţia asistenţă socială şi protecţia
familiei
3. Se i-a act de dispoziţia nr. 54p din 11.01.2021 Cu privire la stabilirea cuantumului salariului
de bază
Direcţia agricultură, relaţii funciare şi cadastru
4. Se i-a act de dispoziţia nr. 55p din 11.01.2021 Cu privire la stabilirea cuantumului salariului
de bază
Direcţia educaţie
5. Se împuterniceşte preşedintele raionului cu dreptul de a stabili cuantumul salariului de bază
şi treptele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă şefilor de Direcţii cu statut de
persoană juridică a Consiliului raional la începutul anului calendaristic şi la data atingerii
următoarei tranşe de vechime în muncă(la necesitate), prin dispoziţie.
6. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 de zile conform prevederilor legale.
7. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se comunică
persoanelor vizate.

Iniţiatorul proiectul

Nicolai MELNIC

Autorul proiectului:
ţj^serviciul juridic

H

^

Contrasemnat:
secretarul Consiliului raional

Ion SAMSON

■

21 ianuarie 2021
Anunţul
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului raional Edineţ
Cu privire la delegarea unor împuterniciri
Preşedintelui raionului
Tipul deciziei (denumirea proiectului)
Argumentarea necesităţii adoptării deciziei
modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul
de decizie
Locul, modul de prezentare sau remitere a recomandărilor

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare,
date de contact
Termenul-limită de prezentare a recomandărilor

Decizia Consiliului raional Edinet
Decizia se aprobă în scopul de a stabili cuantumul salariului
şefilor de direcţii.
Pagina web: www.edinet.md, compartimentul procesul
decizional, consultări publice, proiecte de decizii intrate în CR
Recomandări pot fi prezentate:
- pe adresa:MD-4601, mun. Edineţ, str. Independenţei, 33;
- prin poşta electronică: econsiliu(S)mail.md.
tel.: 0246 2-32-29
tel.: 0246 2-39-51
Pînă la 03.02.2021

CONSILIUL RAIONAL
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RAIONULUI EDINEŢ

riPE^CE^ATEJIb
PA II OH A EiXHHEIţ

DISPOZIŢIE nr.52p
din 11 ianuarie 2021
Cu privire la stabilirea cuantumului
salariului de bază
^■D irecţia finanţe
In temeiul art.12 alin.alin. (2)-(8 ) din Legea nr.270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar modificat prin Art.LI, articolul
20, punctul 7' Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative,
art. 10(1) Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, an. 10, art.53,
art.120, art.121, art.126 Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116
/2018, art.53, art. 54 al Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,
DISPUN:
1. Se stabileşte
Direcţia finanţe, începînd cu 04
ianuarie 2021, treapta de salarizare ■ (vechi
clasa de salarizare
coeficientul de salarizare Cuantumul salariului de bază stabilit lei.
Sporul lunar pentru gradul profesional „consilier de stat, clasa
lei.

wm

2. Contabilitatea va calcula şi va achita titularului funcţiei salariul lunar, ţinînd
cont de prevederile pct. 1 din prezenta dispoziţie şi de alte drepturi salariale
acordate suplimentar la salariul de bază corespunzător.
3. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac in procedură prealabilă
către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
4. Prezenta dispoziţie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se
comunică persoanelor vizate.
Preşedintele
raionului Edineţ
Contrasemnat:
H I ierviciul juridic

Edineţ, 11 ianuarie AÎ2I
nr. 52p

CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ

PAHOHHLIH COBET EflHHEIJ

PREŞEDINTELE
RAIONULUI EDI NEŢ

nPEACE^ATEJIb
PAflOHA E^HHEIf

DISPOZIŢIE nr.53p
din 11 ianuarie 2021
Cu privire la stabilirea cuantumului
salariului de bază
■ Direcţia asistentă socială şi protecţia familiei
în temeiul art.12 alin.alin. (2)-(8) din Legea nr.270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, modificat prin Art.LI, articolul
20, punctul 7' Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative,
art.lO (l) Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, art.10, art.53,
art. 120, art.121, art.126 Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116
/2018, art.53, art. 54 al Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,
DISPUN:
1. Se stabileşte
Direcţia asistensâ socială şi protecţia
familiei, incepînd cu 04 ianuarie 2021, treapta de salarizare ■(vechimea în
muncă
clasa de salarizare
coeficientul de salarizare Cuantumul salariului de bază stabilit lei.
Sporul lunar pentru gradul profesional „consilier de stat, clasa

lei.

2. Contabilitatea va calcula şi va achita titularului funcţiei salariul lunar, ţinînd
cont de prevederile pct.l din prezenta dispoziţie şi de alte drepturi salariale
acordate suplimentar la salariul de bază corespunzător.
3. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă
către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
4. Prezenta dispoziţie se publică în Registrul de stat al actelor locale si se
comunică persoanelor vizate.
Preşedintele
raionului Edineţ
Contrasemnat:
erviciul juridic

Edineţ, 11 ianuarie 2021
nr. 53p
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DISPOZIŢIE nr.54p
din 11 ianuarie 202 1
Cu privire la stabilirea cuantumului
salariului de baza d
■ 1 Jirecţia agricultură, relaţii funciare şi cadastru
In temeiul art.12 alin.alin. (2)-(8) din Legea nr.270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, modificat prin Art.LI, articolul
20, punctul 71 Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative,
art.lO (l) Legea bugetului de stat pentru anul 2021 m\ 258/2020, art.10, art.53,
art.120, art.121, art.126 Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116
/2018, art.53, art. 54 al Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,
DISPUN:
1. Se stabileşte d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H D i r e c ţ i a agricultură, relaţii funciare şi
cadastru, începînd cu 04 ianuarie 2021, treapta de salarizare ^Bvechim ea în
muncă
clasa de salarizare
coeficientul de salarizare Cuantumul salariului de bază stabilit Sporul lunar pentru gradul profesional „consilier de stal. clasa
2. Contabilitatea va calcula şi va achita titularului funcţiei salariul lunar, ţinînd
cont de prevederile pct.î din prezenta dispoziţie şi de alte drepturi salariale
acordate suplimentar la salariul de bază corespunzător.
3. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă
către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
4. Prezenta dispoziţie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se
comunică persoanelor vizate.

nr. 54p

R E PU B L IC A M O LD O V A
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DISPOZIŢIE nr.55p
din 11 ianuarie 2021
Cu privire la stabilirea cuantumului
salariului de baza
^■D irecţia educaţie
-

5

5

în tememl a n .12 alin.alin. (2)-(8) din Legea nr.270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, modificat prin Art.LI, articolul
20, punctul 71 Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative
art. 10(1) Legea bugetului de stat pentru anul 202.1 nr. 258/2020, art. 10, an.53
art.120, art.121, art.126 Codul administrativ al Republicii Moldova nr.lK
/2018, art.53, art. 54 al Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006
DISPUN:
1. Se stabileşte d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B D i r c c ţ i a educaţie, începînd cu 0^
ianuarie 2021, treapta de salarizare ■ vechimea :
clast
de salarizare
coeficientul de salarizare
Cuantumul salariului de bază stabilit - 1
Ici.
Sporul lunar pentru gradul profesional „consilier de stat, clasa
lei,

mm

2. Contabilitatea va calcula si va achita titularului funcţiei salariul lunar. ţinîn<
cont de prevederile pct.l din prezenta dispoziţie si de alte drepturi salariaf
acordate suplimentar la salariul de bază corespunzător.
3. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabil
către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
4. Prezenta dispoziţie se publică în Registrul de stat al actelor locale si s
comunică persoanelor vizate.

Preşedintele
raionului Edineţ
Contrasemnat:
trviciul juridic

Edineţ, 11 ianuarie 2021
nr. 55p

Nieuhiî VîEL MC

