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DE,CIZIH, ny.7116
din 21 martie 2019

,,Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru achitarea
indemniza{ilor aleqilor locali pentru an. 2019 si premiului anual persoanelor
cu funcfie de demnitate publici din cadrul Consiliului Raional'I'elenesti"

in

scopul planificdrii necesarului cle cheltuieli 1a achitarea indemnizaliilor
consilicrilorraionali per-rtru participarea la qcdinlclc de lucn-r in anul bugetar 2019,
inclr-rsiv la sfArqit de mandat, cxarninAnd Decizia nr. 216 din 12.07.2007 ,,Cu privire
la aprobarea Regularr-rentului privind constituirea Ei {unc{ionarea Consiliului
raional", linAnd cont de prevederile art. 23 aL (3), art. 25 al. (l pi 3) al Legii nr. 768
din 02.02.2000 privind statr-rtr-rl alesului local, I-Iotdririi Guven-rului nr. 54 din
l7 .01.201 B privind aprobetrea cuantumului salarir-rlr-ii mccliu lunar pc economic,
prognozat pentru anr-rl 2018, linAnd cont de prevederile art. 4 (2) al Legii nr. 1432
dirr 28.12.2000 privind n-rodul de stabilire ;i reexaminare a salariuluri r"r-rinirn,
examinAnd nota inforrnativd. a Direcfiei Irinanfe cu ref'erire la supraindcplinirea
veniturilor proprii it"t cuanturn de 351,4 rnii lei ;i neadmiterea datoriilor creditoare
cu terrncn de achitare expirat la situatia din 01.01.2019, ?ntru executarea pr-rnctuh-ri
1.1 al I'Iot6ririi Guvernului nr.l80 din 11.03.2013 "Cu privire la plata premir-rlui
anual personalului din unitalilc bugetarc", inclusiv conlbnr prcvedcrilor
Regulamentului privind plata prcmiului anual pentru rezultatcle activitilii, in
fr-rncfie dc veniturile oblinute in anul bugetar de rclerin[[, suplimentar la cclc
aprobate/rectif rcate, in cadrul Consiliului raional 'l'elcnesti aprobat prir"r Deciz,ia nr.
1/13 din 21.03.2019, avind in vedcre aviz,ul pozitiv al Comisici consr-rltative pcntru
cconornie, buget qi finanle, ?n tcmeiul art. 43 al. (2), art. 46 al Lcgii nr. 436-XVI
c{irr 28.12.2006 privind administratia public6 local[, Consiliurl raional,
DITCII)F]:

1. Se alocd Aparatului PreEedintelui raionului mijloace f-rnanciare in sr-rrnd
totald de 503408 (cinci sute trei mii patru sute opt) lei care vor fi utiliz,ali dr-rpd
cum unncazd:
a) 132000 lei, pentru acoperirea chcltr-riclilor dc acordare a indernnizalici
pentru participarea consilierilor dir-r cadn-rl Consiliului raional la B qedinfc de lucrr-t
ale CorrsiliLtlui raior-ral estirnate pentru anul curent;
b) 282285 lei, pentru achitarca inderrrrrizatici r-rnice, in rnirimc clc un salarriu
rnedir-r lunar pe economie nationala pcntru anul precedent, la cxpirarea rtandatului,
alesului local care a activat cel pu{ir"r doi arri in aceastd calitate, la rrivel raional.
c) 89123 lei pentru acordarca prcrniul unic in rndrime a c6te 3 salarii lunarc
(de Iunclic confortn salariului calcr-riat pentru luna noicrr-rbric 2018) persoanclor cu
lunctie dc dcnrnitatc pr*rblica din cadn-rl Corrsiliului llaional '['elcncsti.

achitarea premiului nominalizat urmeazd, a fi utrlizate rnijloacele
financiare in limitel e a 30oh din veniturile obtinute suplimentar in anul bugetar

I-a

2018.

2.Miiloacele financiare prevdzute la pct. I al prezentei decizii vor fi alocate
din soldul disponibil al bugetului raional. ln calitate cle act justificativ pentru plata
indemnizaliilor nominalizate va servi borderoul cu prezenla la gedinle, intocmit de
cdtre Secretarul Consiliului raional.
3. Executarea prezentei decizii se pune
Aparatului Pregedintelui raionului.

in seama contabilului gef din cadrul

4. Controlul asupra executdrii deciziei date va

fi

exercitat de Presedintele

raionului.

5. Prezenta

dectz,ie urmeazi

a fi

adr-rsd

vrz,ate, se publicd pe site-ui www.telencsti.md
"Monitorul de Teleneqti" Ei se in

Pregedintele gedin{ei

Secretarul Consiliului

la

cur-roEtinla

titularilor funcliilor

, inclusiv in buletinul inlbnnativ
de stat al actelor locale
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