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DECIZIB nr. l/13
din 21 martie 2019

" Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata
premiului anual pentru rezultatele activiti(ii, in func{ie de

veniturile ob{inute suplimentar Ia cele aprobate/rectificate"

in scopul reglementdrii rnodului Ei condi{iilor de platd a prerniului anual pentru

rezultatele activitdfii in funcfie de veniturile ob{inute suplimentar la cele

aprobate/rectificate (in continuare pren-riu anual), persoanelor care deJin func{ii de

demnitate publicd qi funcfionarilor publici, ]in6nd cont de prevederile art. 6, alin. 2 al

Cartei Europene a Autonorniei Locale, art. 109 din Constitufia Republicii Moldova,

precum qi intru executarea punctului 1.1 al Iiotaririi Guvernului nr.180 din 11.03.2013

"Cu privire la plata premiului anual personalului din unita[ile bugetare", inclusiv

confbrm prevederilor capitolului VI din Regulamentul privind modul de calculare Ei

platd a premiului anual personalului din unitSlile bugetare, aprobat prin hotddrea

norninalizat6, avAnd in vedere avizul pozitiv al Comisiei oonsultative pentru problerr-rele

de adnrinistrafie public6, in temeiul art, art.3, 5,6,9,43 (I) lit. ,,b", 46 (I) al I-egii nr.

436-XVI din 28.12.2006, privind Adrninistra(ia Publicd,Locald,, Consiliul raional,

DECIDF]:

1. Se aprobd Regulamentul privind plata premiului anual pentru rezultatele

activit[fii, in funclie de veniturile obfinute in anul bugetar de ref'erinfd, suplirr-rentar la

cele aprobate/rectificate, in cadrul Consiliului raior-ral 'felenesti, confbnn prevederilor

anexei, parte integrantd a prezentei decizii.

2. Se abrog[ decizia 215 din 26 mai 2016 ,,Cu privire la aprobarea regulamentului

privind plata prerr-riului anual din veniturile obfilrute suplimentar la cele aprobate "

3. Prezenta decizie urmeazd a fi adus6 la cunogtin{a titularilor funcliilor vizate, se

public[ pe site-ul -U:u.]y,t-cllplK!!Jt-1d., inclusiv in buletinul inforrnativ "Monitorul de
Telenesti" qi intrS in vigoare la 

.dy3t:\W
ii in Registrul de stzrt al actclor locale .

Preqedintele qedinfei

Secretarul Consiliului

Ion Rosca

rgiu Lazdr
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REGULAMENTUI,
privind plata premiului anual pentru rezultatele activitl{ii, in func{ie de veniturile

ob(inute suplimentar Ia cele aprobate/rectificate, in cadrul Consiliului raional Telenesti

I. Dispozifii generale

LPrezentul Regularnent este adoptat in baza prevederilor art. 6, alin. 2 al Cartei
Europene a Autonomiei Locale, art. 109 din Constitufia Republicii Moldova, art.3, 5, 6
qi 9, 43 ( 1) lit. ,,b" din Legea nr. 436 din 28. 12.2006 privind adrninistrafia publicd locald,
precurn qi intru executarea art. 10 (2) al Legii nr. 270 din 23.11.2018 ,,Privind sisternul de

salarizare in sectorul bugetar", punctul 1.1 al Flotdr?rii Guvernului nr.1 80 din I LO3.2Ol3
"Cu privire la plata prerniului anual personalului din unitatrile bugetare", qi Capitolul VI
din Regularnentul privind modul de calculare qi plata a premiului
anLral personalului din unitdlile bugetare, aprobat prin hotdrirea nominalizatd", in
scopul reglementdrii modului qi condiliilor de plata a premiului anual pentru rezultatele
activitdfii, in funcfie de veniturile obtrinute ?n anul bugetar de ref'erin!5, suplirnentar la
cele aprobate/rectificate (in continuare prerniu anual), persoanelor care delin flnc(ii de

dernnitate publicd si func{ionarilor publici.

2. Prevederile prezentului Regularnent au actiune asupra tuturor persoanelor care

de{in func[ii de dernnitate publicd, func{ionarilor publici din cadrul Aparatuh-ri
Preqedintelui raionului, Direcliilor, Secfiilor si serviciilor din subordinea Consiliului
Raional feleneqti,

3. Prezentul regulament nu hmrteazd, dreptul persoanelor menlionate la punotul 2
de a beneficia Ei de alte plali ;i suplimente prevdzute de legislalia in vigoare, dar
nernentionate de acest regulament.

4. in sensul prezentului Regularnent qi in conformitate cu legislalia in vigoare,
premiul anual se defineqte drept o platd anualS acordatd persoanelor cu funclie cJe

demnitate publica si funclionarilor publioi in cuanturr de pind la 3 salarii lunare, in limita
a30oh din veniturile (cu excepfia transferurilor gi granturilor) ob{inute suplirnentar la cele
aprobatelrectificate, pentru anul bugetar frnahzat, cu condilia neadmiterii, la sfhrsitul
anului bugetar, a datoriilor creditoare cu terrnenul de achitare expirat.

II. Condi{iile gi modul stabilirii/efectulrii pli{ilor premiului anual persoanelor care
de{in func{ii de demnitate publicl

5. Cuantutnul unui premiu anual nu va deplqi 3 salarii lunare (de tunc{ie), conlbrnr
salariului calculat Ei se stabileqte prin dectzia Consilir-rlui raional ir-r lirnita a 30oh din
veniturile (cu excepfia transf'erurilor gi granturilor) oblinute suplirnentar la cele aprobate/
rectilicate pentru anul bugetar finahzal.

6. Presedintele raionului va propune spre aprobarc la sedinla Consiliului raional,
mSrimea premiului anual pentru vicepresedin{ii raionuh-ri, tindnd cont de gradul cle

indeplinire a atribufiilor de serviciu pentru dorneniile de activitate, din anul precedent.

l. La stabilirea mdrimii prerniului anual in cazul PreEedintelui raionului,
prerogativa inaintdrii propunerilor va fi a PreEedintelui Comisiei Consultative de



Spccialitate pentru Econornie Buget qi Irinanlc,, zrvind la bazd, indicii cc tin de gralul dc

execlrtare a br.rgetului raional la partca dc venituri ;i cheltuieli pentru anr"rl precedcnt.

III. Condi{iile qi modul stabilirii/efectuirii pli{ilor premiului anual
func{ionarilor publici

8. Cuantumul (surnativ) al premiul anual pentru Aparatul Preqedintelui Raionului
qi subdiviziunile Consiliului Raional se stabileqte prin decrzia Consiliului raional,in limita a
30o/o din veniturile (cu excep{ia transferurilor qi granturilor) ob{inute suplirnentar la cele

aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat;

9. Preqedintele raionului prin dispozilie stabilepte mdrimea prerniului arrual
(individual) pentru func{ionarii publici din cadrul Aparatului Preqedintelui raionului qi

conducdtorilor subdiviziunilor Consiliului raional;

10. Conducltorii subdiviziunilor Consiliului raional, prin ordin intern stabilesc
mf,rimea prerniului anual (individual) pentru flecare func{ionar public din cadrul
subdiviziunii pe care o conduc;

I l. De premiu anual pot beneficia funcfionarii publici din Aparatului Preqedintelui
raionului qi subdiviziunile Consiliului Raional care nu au avut sancfiuni disciplinare qi au

obfinut calificativul "bine" si "foarte bine" la evaluarea performanlelor individuale pentru
anul precedent.

V. Dispozifii finale

12. Prerniulin cauzd se pl[teqte in anul urmdtor anului bugetar finalizat, din contul
qi in lirnita sursele disponibile ale bugetului raional pentru anul in curs.

13. Premiul se calculeazdpentru perioada unui an calendaristic efectiv lucrat.
in cazul personalului, care din diverse motive nu a activat pe parcllrsul unui an

calendaristic deplin, premiul se calculeazd propor[ional perioadei efectiv lucrate.

14. Decizia privitor la stabilirea cuanturnului prerniului unic, va fi insofitd de nota
informativd privitor la veniturile (cu excep{ia transferurilor qi granturilor) ob{inute
suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat qi lipsa la sfhrqitul
anului bugetar precedent, a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat, semnatd
de Eeful Direcliei Finante.

15, Achitarea pldlilor de la veniturile rnen{ionate va fl inclusd in devizul de
clreltuieli la grupa I (servicii de stat cu destina{ie ger-rerali) art.2lll40 (prernieri).

16. Eviden[a veniturilor ob[inute (taxe qi inrpozite locale) se organizeazd. in
confonnitate cu Legea contabilitdlii, instruc(iunile cu privire la evidenfa contabilf, in
instituliile publice, aprobat de Ministerul Finanlelor, precurn qi cu prevederile prezentului
Regularnent.

17. Contabilitatea va efectua calcularea platrilor. in baza actclor adrnirristrativc SI

nonnative in vigoare.

Secretarul Consiliului Raional rgiu Iiazil,r


