
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 D E C I Z I E  
 

Proiect 

 

din  22 iunie   2018                                                                    nr. 03/23 

 

Cu privire la premierea persoanelor  

care dețin funcții de demnitate publică  

 

 În conformitate cu art.43 alin. (2), art.46 alin (1) din Legea nr.436 din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.8 alin.(2), (21) din 

Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar, art.111 din Codul Muncii, Consiliul raional Cimișlia 

DECIDE:  

 

1. Se acordă premiu unic persoanelor care dețin funcții de demnitate 

publică din cadrul Aparatului președintelui raionului Cimișlia cu prilejul zilelor 

de sărbătoare nelucrătoare 8-9 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform 

calendarului bisericesc, din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea 

muncii alocate pentru anul 2018, în mărimea unui salariu de funcție (conform 

anexei). 

 

2. Contabilul-șef, dra Bulat Tatiana va efectua plata premiilor 

conform actelor legislative în vigoare. 

 

 

 

 

Președintele ședinței 

 

 

Secretarul Consiliului                                                                  Vasile Spînu 

 

 

Proiect coordonat :                                                                      I.Bivol  

Avizat     :                                                                                     V. Spînu 

Jurist CR                                                                                       A. Casap 

Contabil-șef                                                                                   T. Bulat        

Elaborat :                                                                                      E. Arama 



                                                                                                                         

Anexă  
                                                                                                        la decizia Consiliului raional 

                                                                                                       nr.___din  __________2018  

 

 

Lista persoanelor 

 care dețin funcții de demnitate publică  

și mărimea premiilor cu prilejul zilelor  

de sărbătoare nelucrătoare  

 

 

1. Bivol Iovu, președintele raionului – 8300 lei; 

2. Netedu Gheorghe, vicepreședinte al raionului   - 7500 lei; 

3. Melente Vasile, vicepreședinte al raionului   - 7500 lei; 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului                                                                    Vasile Spînu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notă informativă 

la proiectul de decizie cu privire la premierea persoanelor  

care dețin funcții de demnitate publică  

 

În conformitate cu art.43 alin. (2), art.46 alin (1) din Legea nr.436 din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.8 alin.(2), art.8 alin (21) 

din Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar, persoanele care deţin funcţii de demnitate publică pot 

beneficia de premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor 

de sărbătoare nelucrătoare , care se plătesc din contul economiei mijloacelor 

pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic 

nu poate depăşi salariul lunar (salariul de funcţie) al salariatului premiat.  

Se propune acordarea premiilor unice cu ocazia zilelor de sărbătoare 

nelucrătoare 8-9 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte persoanelor care dețin 

funcţii de demnitate publică, președintelui și vicepreședinților raionului, în 

mărimea unui salariu de funcție.  

 

 

Specialist principal, 

aparatul președintelui                                                         Arama Elena 
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