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                                                    Proiect 

DECIZIA nr. 1/ 

din 21 ianuarie 2022  

  

     Cu privire la premiul anual  

pentru rezultatele activității în anul 2021 

 

În scopul acordării premiului anual  pentru rezultatele activității desfășurate în 

anul 2021, ținând cont de faptul că personalul cu funcție de demnitate publică nu a 

beneficiat de premiul dat pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 10 și art. 

118-126 din Codul Administrativ nr. 116/2018, art. 137 din Codul Muncii nr. 

154/2003, art. 21
1
 din Legea nr. 270/2018  „Privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar”, pct.2 din Regulamentul  privind modul de calculare și plată a 

premiului anual personalului din unitățile bugetare aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1231/2018 Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, art. 16, alin. lit. „b” al Legii nr. 

199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, art. 3, lit. 

„f” al Legii bugetului de stat pentru anul 2022, nr.205/2021, circulara Ministerului 

Finanțelor nr. 08-06-685 din 29.12.2021, în temeiul art. 43 al. (2) și 46 al Legii privind 

administrația publică locală nr. 436/2006, Consiliul raional Telenești,  

DECIDE: 

1. Se aprobă acordarea premiului anual  pentru rezultatele activității desfășurate 

în anul 2021, în mărime de 50% din salariul de bază calculat la 30 noiembrie 2021, 

proporțional timpului efectiv lucrat în anul 2021, personalului cu funcție de demnitate 

publică din cadrul Consiliului raional după cum urmează: 
 

Nr

. 

d/

o 

Numele, 

prenumele 
Funcţia deţinută 

Salariul 

de bază, 

lei 

Zilele 

efectiv 

lucrate 

% 

acordat 

Mărimea 

premiului 

calculat,lei 

1 16610 217 50% 7831,62 

2 15270 211 50% 7001,30 

3 15270 213 50% 7070,01 

Total 21902,93 

 

1.1. Președintele raionului și șefii direcțiilor cu statut de persoană juridică din 

subordinea Consiliului raional, vor asigura acordarea premiului anual  pentru 

rezultatele activității desfășurate în anul 2021 funcționarilor publici cu funcție de 

conducere/execuție și altor categorii de personal, în cazul neacordării premiului 

respectiv până la data aprobării prezentei decizii.  

2. Mijloacele financiare pentru premierea titularilor funcțiilor nominalizate în 

pct.1 și 1.1 a prezentei decizii, vor fi acoperite din contul surselor financiare stabilite 

conform prevederilor actelor normative în vigoare. Cuantumul premiului unic, în  
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fiecare caz în parte, nu va depăși 50% din salariul de bază calculat la 30 

noiembrie 2021. 

3. Executarea prevederilor deciziei date se pune în seama contabilului - șef din 

cadrul Aparatului Președintelui raionului și contabililor din cadrul subdiviziunilor 

Consiliului raional cu titlu de persoană juridică, în parte, conform atribuțiilor de 

funcție.  

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii urmează a fi exercitat de către 

Președintele raionului. 

  5. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se publică 

pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ „Monitorul de 

Telenești”, intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale și  

poate fi contestată în termen de 30 de zile din data comunicării destinatarilor, la 

judecătoria Orhei,  sediul central. 
 

       Preşedintele şedinţei                                                                 

  

Secretarul Consiliului raional                                                  Sergiu LAZĂR 
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