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DECIZIE nr.5ll2
din l0 decembrie 2020

Cu privire la premiul anual al personalului cu funcfie
de conducere din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional
pentru rezultatele activiti{ii desfiqurate in anul 2019

Examin6nd prevederile HotdrArii Guvernului nr. 81112019 privind
acordarea prerniului anual personalului din unit6lile bugetare pentru rezultatele
activrtdlii ir-r anul 2019, lin6nd cont de calculul prezentat de cdtre contabilul - qef
din cadn-rl aparatului preEedintelui raionului, avAnd in vedere avizul Cornisiei
consultative pentru problernele de economie buget qi finanfe, in temeiul arI. 43 (2),
46 (l) al l.egii nr. 43612006, privind Adrninistrafia Publicb LocalS, Consiliul
raional,

DE,CIDE:

l. Se aprobd premierea personalului cu funcfie de demnitate publicd din
cadrul Consiliului raional Teleneqti pentru rezultatele activit6lii desfbqurate in anul

2019, conform prevederilor anexei laprezenta decizie.

2. Se acordd dreptul PreEedintelui raionului de a aproba prin dispozilie
cuantutnul prerniului anual in cazul functionarilor publici cu funclie de conducere

din cadrul Consiliului raional pentru rezultatele activitAtii desfbqurate in anul 2019.
3. Irxecutarea prezentei decizii se pune in seama contabilului qef din cadrul

aparatului preqedintelui raionului.

4. Controlul asupra indeplinirii deciziei date se pune in searna Preqedintelui
raionLrlui,

5. Prez.enta decizie urmeazd, a fr adus6 la cunogtin{a titularilor funcfiilor
vizate, se publicd pe site-ul ):-v.)yjl1,t9l-ql1-e_i_!i.,.n:.d, inclusiv in buletinul inforrnativ

,,Monitorul de 'feleneqti" qi intrd in vigoare la data includerii in Registrul de Stat al

actelor Iocale.
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Anexa

la decizia nr.5l12 din 10.12.2020

Lista

func{ionarilor de demnitate publici din cadrul Aparatului preqedintelui raionului
privind premiile anuale acordate pentru rezultatele activitifii in anul 2019

(conform HG nr.S1 I din 11.11.2020)

d/o
Numele , prenumele It'unclir.r delinulii

,\alariul de

buzci luctt

in calcul,
lei

Zilele
q/bclitt
lucrate

Procenlul
acordal,,

o./,/o

Miirimecr
premiului
cqlculat,

lei

I Onrbrln N4arizlra Preseclintele raionul ui 14660 31 50 908,92

2 Isac Alexandru Vicepresedintele raionulu 13410 3l 50 835,14

-)
-l'aburccar-rr-r Al exandru Vicepresedintele raionulu 13470 29 50 781,26

4 Manoli [)iana Ex-presedintele raionului t4660 148 50 4339,36

5
Ilarghel Vasile

Ex-vicepreEedintele
raionului

13470 209
50

5630,46

6
Fr"rrculi{a Ecaterina

Ex-vicepreEedintele
raionului

13470 190
50

5t 18.60

.IOT'AI,
17613,74
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