
     REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 8/
din  17  decembrie  2021

Proiect

Cu privire la acordarea premiului                                                                                   
anual pentru anul 2021

     În conformitate  cu art.  46 din Legea nr.  436/2006 privind administraţia  publică locală,  cu
modificările i completările ulterioare, art.  ș 211 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar,  Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018  cu privire la punerea în aplicare
a  prevederilor  Legii  nr. 270/2018 privind  sistemul  unitar  de  salarizare  în  sectorul  bugetar,
examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se acordă premiul anual pentru rezultatele activităţii în anul 2021 în mărime de --% din
salariul de bază (Eco 211180), următoarelor persoane cu func ie de demnitate publică din cadrulț
autorită ii publice locale de nivelul al doilea: ț

Nr.
d/o

Nume, prenume Func ia de inutăț ț Perioada de activitate
în func ieț

1. Anul 2021

2. Anul 2021

3. Anul 2021

4. Anul 2021

5. Anul 2021

     2. Se pune în seama contabilului- ef al Aparatului pre edintelui raionului calcularea i achitareaș ș ș
premiului persoanelor nominalizate  în punctul 1, în conformitate cu prevederile Regulamentului
privind modul  de calculare şi  plată  a premiului  anual  personalului  din unităţile  bugetare pentru
rezultatele activităţii în anul 2021, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 cu privire la
punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr. 270/2018 privind  sistemul  unitar  de  salarizare  în
sectorul bugetar.
     3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama pre edintelui raionului (P.ș
Tamaciuc).
     4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

Preşedinte al şedinţei,                                                                   
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                                      Nina  RUSU



NOTA INFORMATIVĂ
   la proiectul deciziei ,,Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2021”

1.Denumirea autorului, a participan ilor la elaborarea proiectuluiț
Direc ia finan e, Aparatul pre edintelui raionului.ț ț ș
2.Condi iile care au impus elaborarea proiectului i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul de decizie  a fost elaborat în conformitate cu art. 211 din Legea nr. 270/2018 privind
sistemul  unitar  de  salarizare  în  sectorul  bugetar  i  prevederilor  Hotărârea  Guvernului  nr.ș
1231/2018 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de

salarizare  în  sectorul  bugetar,  i  anumeș :  pct.  3  ”Plata  premiului  pentru  rezultatele  activită iiț
desfă urate în anul de gestiune propor ional timpului efectiv lucrat în anul respectiv” i pct. 6ș ț ș
”Mărimea maximă a premiilor pentru conducătorii nu poate depăşi 50% din salariul de bază”.
Scopul  i  finalită ile  urmărite  prin  adoptarea  proiectului  de  decizie  constau  în  motivareaș ț
persoanelor cu demnitate publică pentru implicare i rezultatele ob inute pe parcursului anuluiș ț
2021.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noi ș ț
Proiectul de decizie ,,Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2021” cuprinde partea
dispozitivă i lista nominală a persoanelor care beneficiază de premiul anual pentru anul 2021ș . 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului  proiect se va efectua în limita  volumului cheltuielilor  de personal
prevăzute în bugetele unită ilor bugetare 2021.ț
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul  deciziei  ,,Cu  privire  la  acordarea  premiului  pentru  anul  2021”  se  încorporează  în
sistemul actelor normative i nu prevede abrogarea altor decizii.ș
6. Avizarea i consultarea publică a proiectului de decizieș
În  conformitate  cu  art.  32  din  Legea  nr.  100/2017 cu  privire  la  actele  normative, proiectul
deciziei  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  Direc ia  finan e,  contabilul- ef  al  Aparatuluiț ț ș
pre edintelui raionului, secretarul Consiliului raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr.ș
239/2008 privind transparenţa în procesul decizional,  proiectul a fost plasat pe pagina web a
Consiliului  raional  www.crstraseni.md  la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea
Proiecte decizii.
7. Consultarea expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,  art. 28 alin. (3) din
Legea integrită ii  nr.  82/2017, proiectul  deciziei  a fost  expus expertizei  anticorup ie  de cătreț ț
autor. Proiectul de decizie corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favorizaș
corup ia. ț
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie a
fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional, care a
expertizat actul respectiv i a constat că corespunde ca structură i nu contravine legisla iei.ș ș ț

Proiectul de decizie se propune comisiilor consultative de specialitate spre avizare i propuneriiș
Consiliului raional pentru examinare i adoptare în edin ă. ș ș ț

ef al Direc iei finan e                                                                              Ș ț ț


