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DECIZIE nr. 1/___
Proiect
din februarie 2018

„Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru achitarea
indemnizaţilor și premiilor aleşilor locali ”
În scopul planificării necesarului de cheltuieli la achitarea indemnizaţiilor
consilierilor raionali pentru participarea la ședințele de lucru în anul bugetar 2018
ținând cont de prevederile Deciziei Consiliului raional nr. 4/20 din 27.09.2012
„Cu privire la indemnizaţiile de consilier pentru participarea la şedinţele de lucru
în cadrul Consiliului raional” şi examinând Decizia nr. 2/6 din 12.07.2007 „Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului
raional”, ținând cont de prevederile art. 23 al. (3), art. 25 al. (1 și 3) al Legii nr. 768
din 02.02.2000 privind statutul alesului local, conform pct. 5 din Regulamentul
privind plata premiului anual din veniturile obţinute suplimentar la cele aprobate”
aprobat prin Decizia nr 2/6 din 26.05.2016, art. 8 (3) al Legii nr.355 din
23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, având în
vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru economie, buget şi finanţe, în
temeiul art. 43 al. (2), art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se alocă Aparatului Preşedintelui raionului mijloace financiare în sumă
de 177 ( una sută șaptezeci și șapte ) mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor de
acordare a indemnizaţiei pentru participarea consilierilor raionali, la 8 şedinţe de
lucru ale Consiliului raional estimate pentru anul curent și 3 ședințe neachitate în
anul precedent. În calitate de act justificativ pentru plata indemnizaţiilor
nominalizate va servi borderoul cu prezenţa la şedinţele consiliului , întocmit de
către Secretarul Consiliului raional.
2. Se aprobă acordarea premiului anual, în limita a 30% din veniturile (cu
excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate
(rectificate) în anul bugetar 2017 persoanelor cu funcție de demnitate publică, după
cum urmează:
a) D-nei Diana Manoli – Președintele raionului, în cuantum de 3 salarii
lunare;
b) D-lui Vasile Harghel - Prim-vicepreședintele raionului în cuantum de 3
salarii lunare;
c) D-nei Ecaterina Furculiță - Vicepreședintele raionului în cuantum de 3
salarii lunare;

3. Mijloacele financiare pentru acordarea indemnizațiilor și premiilor
nominalizate vor fi achitate din soldul disponibil al bugetului Consiliului raional.
4. Executarea prezentei decizii se pune în seama contabilului şef din cadrul
Aparatului Preşedintelui raionului.
5. Controlul asupra executării deciziei date va fi exercitat de către
Președintele Comisiei consultative economie buget și finanțe.
6. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi
intră în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional
www.telenesti.md şi/sau site-ul www.actelocale.md .
Preşedintele şedinţei

__________________
Sergiu Lazăr

Secretarul Consiliului raional
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Nr.28 din 13 februarie 2018

Consiliul raional
Notă informativă

Direcția Finanțe Vă informează că potrivit raportului lunar

FD-040

”Informație operativă privind starea creanțelor și datoriilor cu termen de achitare
expirat, formate în instituțiile BUAT de nivelul I și II” la situația din 01.01.2018,
creanțe și datorii cu termen de achitare expirat nu au fost înregistrate.
La situația de la 01 ianuarie 2018 veniturile proprii cu excepția
transferurilor și granturilor, au fost supraexecutate cu 647,7 mii lei față de planul
precizat.
Informație privind executarea bugetului raional pe anul 2017
Mii lei

Plan
aprobat
Venituri proprii

7074,7

Șeful Direcției Finanțe

Plan
precizat
3974,7

Executat

4622,4

% executării
față de plan
precizat
116,3

L.Darii

Devieri

647,7

