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                                              DECIZIE nr. 5/15  
 din 18 octombrie 2018 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor 

cu prilejul jubileelor,  sărbătorilor profesionale şi a zilelor de sărbătoare  

nelucrătoare  pentru persoanelor  care dețin funcții de demnitate publică  

din cadrul Consiliului raional Telenești 

 

În scopul reglementării modului şi criteriilor de acordare a premiilor cu prilejul 

jubileelor, a sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele 

care dețin funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Telenești, în conformitate 

cu prevederile art. 16 al Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii 

de demnitate publică, art. 8 alin. (2), (2
1
)
  
și (2

3
) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul , 

art.43 (2), art.46 şi art.81 din  Legea nr.436-XVI  din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul Raional  

 

D E C I D E: 

1. Persoanele care dețin funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Telenești 

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

sărbătoare nelucrătoare în condițiile actelor normative în vigoare. 

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, 

sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care 

dețin funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Telenești, conform 

anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 

3. Se împuternicește Președintele raionului cu dreptul de a emite dispozițiile de premiere în 

conformitate cu prevederile prezentei decizie. 

4. Controlul executării  deciziei date se pune în seama Comisiei consultative de specialitate 

a Consiliului raional pentru economie, buget și finanțe. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor 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                                                     Rodica Barscov 

 

Secretarul  Consiliului  raional                                   Sergiu Lazăr 
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Anexă  

                                                                                       la decizia Consiliului raional  

                                                                                                         nr.5/15 din 18 octombrie  2018  

 

                                                         REGULAMENTUL  

privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor de 

sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică din 

cadrul Consiliului raional Telenești 

 

  I. Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament stabilește modul şi criteriile de acordare a premiilor cu prilejul 

jubileelor, a sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele 

care dețin funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Telenești și este adoptat  în 

conformitate cu prevederile art. 3 al Legii nr. 436  din 28 decembrie 2006 „privind administrația 

publică locală”, art. 16 al Legii nr. 199 din 16.07.2010 ,,Cu privire la statutul persoanelor cu 

funcţii de demnitate publică”, art. 8 alin. (2) și alin.(2
1
)
  

al Legii nr.355 din 23.12.2005 „Cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra persoanelor care deţin funcţii de 

demnitate publică din cadrul Consiliului raional / președintele și vicepreședinții raionului. 

3. Prezentul regulament nu limitează dreptul persoanelor menţionate la punctul 2 de a beneficia 

şi de alte plăţi şi suplimente prevăzute de legislaţia în vigoare, dar nemenţionate de acest 

regulament.  

4. În sensul prezentului Regulament şi în conformitate cu legislaţia în vigoare se defineşte 

următoarea noţiune: 

Funcția de demnitate publică - funcţie publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct, în urma 

alegerilor, sau indirect, prin numire în condiţiile legii. 

Persoane cu funcții de demnitate publică – demnitari aleși sau numiți în funcții de demnitate 

publică în temeiul Constituţiei şi al altor acte legislative. 

II. Persoanele cu funcţie de demnitate publică 

(preşedintele și vicepreşedinţii raionului) 

 

5. Preşedintele și vicepreşedinţii raionului pot beneficia de premii cu prilejul jubileelor, 

sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare  care se plătesc din contul 

economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv.  

6. Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare 

nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul Consiliului 

raional se stabileşte prin dispoziția președintelui raionului emisă în baza atribuțiilor suplimentare 

delegate acestuia de către Consiliul raional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

Cuantumul premiului unic cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de 

sărbătoare nelucrătoare nu va depăşi salariul lunar (salariul de funcţie) al demnitarului premiat. 

 

III. Criteriile de premiere a persoanelor cu funcție de demnitate publică 

7. Preşedintele, vicepreşedinţii raionului beneficiază de premii cu prilejul jubileelor, a 

sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare  pentru: 

a) succese remarcabile obținute în executarea atribuțiilor de serviciu.; 

b) respectarea principiilor fundamentale de exercitare a funcţiei de demnitate publică, expuse 

în Legea nr. 199 din 16.07.2010 ,,Cu privire la statutul persoanei cu funcţie de demnitate publică, 

cum sânt: legalitatea, liberul consimțământ, transparenţa, exemplu personal, responsabilitatea, 

loialitatea; 

c) asigurarea bunei funcţionalităţi a subdiviziunilor Consiliului raional subordonate conform 

organigramei; 



d) participarea la planificarea, gestionarea şi controlul resurselor financiare publice, inclusiv 

gestionarea eficientă a bunurilor din domeniul public și privat de interes raional;  

e) respectarea în tocmai a regimului juridic al conflictului de interese şi neadmiterea 

desfăşurării a orice alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. 

 

VI. Dispoziţii finale 

8. Persoanele cu funcţie de demnitate publică, care au sancţiuni disciplinare nestinse nu 

pot beneficia de premii cu prilejul jubileelor, a sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare 

nelucrătoare. 

9. Achitarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor de 

sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică din cadrul 

Consiliului raional se va efectua de către contabilitate în baza dispoziției emise de președintele 

raionului, din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii (în limita mijloacelor 

financiare disponibile), alocate pe anul respective, cu respectarea cuantumului indicat în pct. 6 

din prezentul Regulament. 

 

 

 

Secretarul  Consiliului  raional                                              Sergiu Lazăr 
 


