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Stimate dornnuIe Pregedinte,

Serviciul Resurse Umane din cadrul Aparatrrlui Pregedintelui raionului, soliciti sd fie inclus
proiectul deciziei iп оrdiпеа de zi а ýedinlei Consiliului Raional cu urmйtоаrеа iпtrеЬаrе:

" Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Sоrоса"

Cu respect,

Specialist principal
.@,t.(,

с)
Щf Cebotari CaTolina,
al serviciului ResuTse umane

Dlui Ghenadie Muntean,
Preqedinte al Raionului Sоrоса
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proiect de decizie

Cu privire la modificarea чпоr
decizii ale consiliului Raional soroca

Consiliul Raional, intrunit iп qedinjё ladatade 11.0z1,2019,
Avind in чеdеrе:

- Expunerea de motive din Nota informativй la proiectul de decizie " Cu privire la modificaTea unor
decizii ale Consiliului Raional Sоrоса", prezentat de Serviciul Resurse Umane, пr.09-р din25.03.20l9;

- Raportul de expertizб а Serviciului Asisten{ё Juridicй пr. _ din _2019;
- aft,62-64 ale Legii cu privire la actele normative (nr.l00 din 22.12,201'7)
In temeiul art.43 alin. (2) qi агt.46 alin.(1) al Legii privind administralia publicй 1осаlё (пr.436-ХVI

din 28.12,2006),
DECIDE:

1. Se modificй in partea dispozitivd а Deciziei Consiliului Raional Sоrоса пr.29i l l din 1l
decembrie 2014 " Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului anual

реrsоапеlоr саrе de{in funclii de demnitate publici " sintagma " art,8 аliп.(З) al Legii Republicii
Moldova cu privire la sistemul de sаlаrizаrе in sectorul bugetar пr.355 din 23.12.2005 " cu sintagma "
cap.Vl pct. 22 al Hotdririi Guчеrпului cu рriчirе la plata premiului anual personalului din unitйlile
bugetare nr.180 din 11.0З.2013",

2. Se modificй in pct.1 al Regulamentului privind асоrdагеа premiului anual persoanelor care delin
func}ii de demnitate рuЬliсй, арrоЬаt рriп Deoiziei Consiliului Raional Sоrоса пr.29ll1 din 11

decembrie 2014 sintagma "аrt.8 аliп.(З) al Legii Republicii Moldova cu privire la sistemul de salarizare
in sectorul bugetar пr,З55 din 23.12.2005" cu sintagrna " сар.VI pcl. 22 а| Hotйririi Guvemului cu
pTivire la plata premiului anual personalului din unitalile bugetare пr. 1 80 din 1 1 .0З.201 З".

3. Se mоdifiсй in partea dispozitivё а Deciziei Consiliulr.ri Raional Sоrоса rrr.29ll2 din 11

decembrie 2014 " Cu privire la арrоЬаrеа Regulamentului privind асоrdагеа premiului anual
fuпс{iопагilоr publici din cadrul Aparatului PreEedintelui Raionului qi subdiviziunilor Consiliului
Raional Sоrоса " sintagma " ап.9 alin.(S) al Legii RepLrblicii Moldova cu privire la sistemul de
salarizare а fuпсliопагilоr publici пr.48 din 22.03.20 1 2 Ei pct.9 а1 Ноtйririi Guvernului privind
salarizarea funclionarilor publici пr.331 din 28.05.2012 " сu sintagma " cap.VI pct. 22 а| Ноtйririi
Guvemului cu рriчirе la plata ргепriului anual personalului din unitйlile Ьugеtаrе nT.180 din
1 1.0з,201з".

4. Se mоdifiсё in pct.l al Regularnentului privind асоrdаrеа ргеmiului anual 1urlcfionarilor publici
din cadrul Aparatului Preqedintelui Raionului qi subdiviziLlnilor Consiliului Raional Soroca, арrоЬаt
prin Deciziei Consiliului Raional Sоrоса пr.29112 dirr 11 decembrie 2014 sintagma " art.9 alin,(S) а1

Legii Republicii Moldova cu privire la sistemul de sаlагizаrе а func}ionarilor publici пr,48 din
22.0З.2012" cu sintagma " cap.Vl рс:u.22 а| Ноlёгirii GrLvemului cu рriчirе la plata premiului anual
personalului din unitalile bugetare пr.1 80 din 1 l .0З.20l3".

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIOГ{AL SOROCA

DECIZIE



5, Prezenta decizie se аdчсе la cunoýtinta publici рriп publicarea ре site-ul oficial al Consiliului
Raional www.soroca,md qi se соmчпiсё prin transmiterea copiei:

- Oficiului Teritorial Soroca а Cancelariei de Stat а Republicii Moldova;
- Preqedintelui raionului Sоrоса;
-VicepreEedintelui Raionului Soroca;
-Secretarului Consiliul Raional Soroca;
- Serviciul Resurse Umane.

Pre9edintele 9edinJei

secretarul consiliului

Coordonat:

Avizat:

ElaboTat:

zabrina stela

Ghenadie Muntean, Pre;edintele raionului Soroca

Nicu{a Vladirnir, Vicepreqedinte al raionului Soroca

zabrian stela, secretarul consiliului rаiопаl soroca

Cebotari Carolina, specialist рriпсiраl al Serviciului
Resurse umane
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Nota iniormativi

пr. 09-р din 25.0З.2019

la proiectul deciziei " Cu privire la modificarea чпоr decizii ale Consiliului Raional Sоrоса"

Рrоiесtul de decizie "Cu рriчiге la mоdifiсаrеа чпог decizii ale Consiliului Raional Sоrоса" а fost

elaborat de Serviciul Resurse Umane din саdrul Aparatului Pre9edintelui Raiontrlui Soroca, in

conformitate cu prevedeTile art.43 alin. (2) Ei ап.46 alin.(1) al Legii pTivind administratia publicё lосаlй

(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.62-64 ale Legii cu рriчirе la actele normative (nr.100 din 22.12.201'7)

Рriп Ноtёrirеа Guvemului пr.52 din 30 iапuаriе 201 9 а fost introdus cap.Vl in Hotйrirea

Guvernului cu privire la plata premiului апuаl personalului din unitdlile Ьugеtаrе пr.180 din

l1.0З.2013. in cazu] in саге in anul Ьuggtаr atttorit'цile administraliei publice Iocalc аu oblinut

venituri suplimentare celor aprobate/rectificate ýi пu ач admis datorii creditoare cu tеrmеп de achitaTe

expirat pot beneficia de premiu anual.

Рriп Decizia Consiliului Raional Soroca пr,29ll1 qi пr. 29112 din l1 decernbrie 2014 ач fost

аргоЬаtе 2 regulamente privind асоrdаrеа premiului aIrual репtru persoatrele саrе de{in 1unc}ii de

demnitate publici qi funclionarii publici din саdпзl Aparatului Preqedintelui Raionului qi

subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca, dоаr сй in pafiea dispozitivё erau stipulate articole

legislaliei Republicii Moldova care erau in чigоаrе la momentul dat.

in contextul celor menlionate mai sus, intru rеsресtагеа prevederilor Hotйririi Guvernului cu privire

la plata рrеmiului anual personalului din unitatilc Ьugеtаге ш.180 din 11.0З.2013 se рrорчпе de а

modifica doar elementele structurale ale actulr,ri normativ -articolele qi purictele din Deciziile

Consiliului Raional SoToca пr.29l11 9i nr. 29112 din l1 decembrie 2014.

iп scopul respectarii prevederilor Legii пr.239 din 13.11.2008 privind transparenla in procesul

decizional ргоiесtul de decizie dat а fost plasat ре pagina rveb а Consiliului Raional Soroca

www.soroca.md.

De asemenea Serviciul de Asistenld Juridici din саdrul Aparatului PreqedinteIui Raionului Soroca

а avizat pozitiv proiectul fEra obiec}ii Ei рrорuпеri.

iп contextul celor expuse mai sus gi iп conformitate cu prevederile legislaJiei iп vigoare рrорuп de а

арrоЬа proiectul de decizie " Cu рriчirе la mоdillсаrеа uпог decizii ale Consiliultri Itaional Soroca"

,{Ьd i,P с.ьо,м caTolina.
Specialist pTincipal at Sefibiutui Rеsчгsе Umane



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIIJL RAIONAL SOROCA

DEcIzIE
Cu рriчirе la арrоЬаrеа Regulamentului privind
асогdаrеа ргеmiчlчi anual рrsоапеlоr саrе
detin func}ii de demniиte publicД

Consiliul Raional, intrunit in gedin;i ordinaй la data de 1l decembrie 20l4,
Luind iп dezbatere:

- Ехрчпеrеа de motive din NоИ iпfогmаtiчi la proiectul de dесИе "Cu privire la арrоЬаrеа
Regulamentului pгivind асоrdаrеа рrеmiчlчi anual реrsоапеlоr саге dеф func}ii de demniиte
publicД", рrеzепИt de Seclia Resurse Umапе (пr.78-рdin01.l2.2014);

- Raportul de specialiиte al Serviciului Audit lntem (пr. 01-149aud din 04.11.2014);
- Rapomll de specialiИte al Direcliei Fiпапtе (пr. 01/1-5-209 din 04.1 1.20l4);

Avind in vedere Avizul Comisiei репtru buget, fiпап!е 5i аdmiпistrагеа patгimoniului;
in сопfоrmiиtе cu рrечеdеrilе Ап. 8, alin. (3) al Legii Republicii Moldova,, Cu privire la sistemul de
sаlагizаге in sectorul bugetar" пr. 355 din 23.|2.2005;
In temeiul Ап.43 alin. (2) 9i аrt.46 alin.(l) al Legii privind administгatia publicё localё (пr.436-ХVI
din 28. l2.2006 сч modificДrile gi completirile ulterioare),

DECIDE:

1.Se арrоЬД Regulamentul privind acordaTea premiului anual реrsоапеlоr саге defin funclii de

dеmпiИtе publici (se апехеяztr).
2, Рrеzрпlа decizie se aduce la cunogtinP publici ргiп рчЬliсагеа ре site-ul oficial al Consiliului

Raional www.sоrоса.огq.md gi se comunicб prin transmiterea copiei:
- Oficiului Teritorial Sогоса al Cancelariei de SИt а Republicii Moldova;
- Pregedintelui гаiопчlчi Sоrоса;
- Direc}iei Finante;
- Sec}iei Resurse Umane.

Ргеqеdiпtе al sedintei a (
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lon Bogdan

contгasemnat: Iоп SраИrч,
consiliului Raional sorocasесrеtаr al
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Anexa
la Decizia consiliului Raional sоrоса

N. 29l|| din l1 dесеmЬгiе 2014

Regulamentul
privind acordarea premiului апuаl реrsоапеlоr саrе delin funclii de dеmлiИtе рчЬliсЁ

l. Рrеzепtul regulament este elaborat сопfоrm prevedeгilor art. 8, alin. (3) al Legii Republicii
Moldova ,,Cu рriчiте la sistemul de salarizaTe iп sectorul bugetar" пт. 355 din 23.12.2005 ýi sиbileýte
счапtчmчl 9i condiliile de асоrdаге а ргеmiчlui anual реrsоапеlоr саrе de}in func}ii de demniиte
publicё din cadrul Consiliului Raional Sоrоса.

2. Persoanele саrе de}in func}ii de demnitate publici din cadrul Consiliul Raional Soroca
(Pre9edintele rаiопчlчi 9i vicepre;edin}ii гаiопчlчi) pot beneficia de un рrеmiч апчаl din veniturile
oblinute suplimentar.

3. Рrеmiului anual peвoanelor саrе de}in func}ii de demniИte publici se sИbile9te in сuапfum de

рiпД la 3 salarii lчпаrе in limiи а 30% din veniturile (cu exceptia tгапsfеrurilоr 9i grапturilоr) oblinute
suplimentar la cele арrоЬаtе (rectificate) репtrч anul Ьчgеиr Гrnalizat, сu condilia neadmiterii, la

sfirEitul anului Ьugейr, а datoriilor сгеditоаrе cu termenul de achitare expirat.

4. Premiul anual se plitegte in anul uгmйtоr anului bugetar finaliza| din contul gi iп limita
bugetului rectificat репtrч апul in счrs.

5. Мtrrimеа premiului anual реrsоапеlоr саrе deф func}ii de demniИte рчЫiсЁ se stabilegte prin
decizia Consiliul Raional Sоrоса, iп conformiИte cu ргеzепtчl regulament, сопfоrm calculelor
contabile. Pentru реrsоапеlе саrе delin funclii de demnitate publicn Ei саrе п-аu activat ре parcursul
unui ап deplin, premiul se calculeazi рrоро{iопаl perioadei de activiИte in func{ia de demnitate
publicn.

secreйrul consiliului Raional sоrоса Ion Spataru
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REPUBLICA МОLDОЧЛ
CONSILП'L RAIONAL SOROCA

DEcIzIE
Cu рriчirе la арrоЬагеа Regulamentului privind
асоrdаrеа pгemiului апuаl fuпс}iопаrilоr publici
din cadruI Aparatului Pregedintelui Raionului gi

subdiviziunilor conýiliului Raional soroca

Consiliul Raional Soroca intrunit in gedinli оrdiпай public5 din daи de l 1 dесеmЬriе 20l4;
Luind iп dezbatere:
- Ехрчпеrеа de motive din Nota infoпnafivi la ргоiесtчl deciziei ,,Сч рriчirе la арrоЬаrеа

Regulamentului рriчiпd асогdагеа premiului апчаl fuпс}iопаrilоr publici diп cadrul subdivйiunilor
Aparatului Preýedintelui Raionului 9i Consiliului Raional Sогоса", рrеzепвt de Secgia Resurse
Umапе (nr. 77-р din 01.12.2014);

- Raporn_rl de specialiate al Serviciului Audit Iпtеrп (пт. 01- 150aud din 04.1 2.20l4);
- Raportul de specialiИte al Diгec{iei Fiпап{е (пт. 01.1-5-2l0 din 04.12.2014);
Avind iп чеdеге:
- Avizul Comisiei juгidice 9i admiлistra}ie publici;
[п сопfоrmitаtе сu рrечеdегilе:
- аrt. 9, alin. (5) al Legii Republicii Moldova,,Cu privire la sistemul de salarizare а fuпсliопаrilоr

publici" (пг. 48 din 22.03.20l2 cu modificirile 9i compleйrile ultеriоаrе);
- pct.9 al Hoйririi Guчегпulчi privind sаlагizаrеа functionariloг publici пr.3Зl din28.05.20l2;
in temeiul аrt.43 alin.(2) ýi art.46 alin.(1) al Lефi privind administaJia publici locali (пr.436-ХVI
din 28.12.2006 сч mоdifiсДгilе 9i соmрlеtДгilе чltегiоаrе),

DECIDE:

1. Se аргоЬi Regulamentul ргiчiпd асоrdаrеа premiului anual funclionarilor publici din саdrчl
Aparatului Pregedintelui Raionului 9i subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca (se апехея7й).

2. PrezenИ decizie se aduce la cuno;tinP publici рriп рчЬliсаrеа ре site-ul oficial al Consiliului
Raional www.soroca.orq..md gi se comunicй рriп tалsmitеrеа copiei:
- Oficiului Теritогiаl Sоrоса al Cancelariei de Sиt а Republicii Moldova;
- Pregedintelui raionului Sоrоса;
- Direc}iei Fiпап}е;
- Sec}iei Resurse Umane;
- subdiviziunilor Consiliulцi Raional 9i Apaгatului Pregedintelui Raionului.

.- Ion Bogdan

Ion Sрааrч,

Nr.29112
diл 1l decembrie 2014
Oragul Soroca
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АпехД
la Decizia consiliului Raional sоrоса

w. 29l|2 din l l dессmЬriе 2014

Regulament
pгivind асоrdаrеа premiului апчаl funcgionarilor publici

din саdrul Арагаtulчi Pre9edintelui Raionului gi
subdiviziuniloг coпsiliului Raional sогоса

l. Replamentul privind асогdаrеа premiului anual func}ionarilor publici din cadrul Aparatului
he;edintelui Raionului gi subdivizirmilor Consiliului Raional Sоrоса este elaborat сопfотп
рrечеdеrilог аrt. 9 alin. (5) al Legii privind sistemul de salarizare а fuпсliопагilоr publici пт. 48 din
22.03.20|2.

2. Prezenful Regulament stabilegte счапtчmчl de рlаЁ qi condigiile de асоrdаrе а premiului алчаl
fuпсliопаrilоr рчЫiсi din cadrul Aparatului Pre;edintelui Raionului 9i subdivИunilor Consiliului
Raional Sоrоса din veniturile oblinute suplimenйr.

3. Fчпсliопагii publici din cadrul Aparatului Preýedintelui Raionului gi subdiviziunilor Consiliului
Raional Sогоса pot ЬепеГlсiа de чп рrеmiч anual in счапtчm de рiпЁ la 3 salarii lunare in limiи а 30%
din veninгile (cu exceplia tгапsfеrчrilоr 9i granturilor) obtinute suplimentar la cele aprobate
(rectificate) репtrч anul ЬчgеИr fmalizat.

4. Счапtцmчl premiul anual репtгч Арагаful heýedintelui Raionului gi subdivйiunilor Consiliu]ui
Raional Soroca se stabileqte pin decizia Consiliului Raional Sогоса 9i premiul se plateýte in anul
чrmДtоr anului bugetar finalizat, din contul Ei in limiи bugetului гесtifiсаt репtгч апчl in curs, cu
condilia neadmiterii, la sfirqitul anului bugetar, а datoriilor сrеditоаrе cu tегmепчl de achiИre ехрiгаt.

5. Рrеgеdiпtеlе гаiопчlчi рriп dispozi(ie stabilegte mёrimеа premiului anual репtrч fiесаrе
fuпсtiопаr public din cadrul Aparatului pre9edintelui rаiопчlui 5i сопdчсЁtоr al subdivйiunii
Consiliului Raional.

6. Conducёtorii subdiviziunilor Consiliului Raional, prin ordin intem sИbilesc mДrimеа premiului
алчаl репtrч fiесаrе fiшс{iопаr public din саdrчl subdivЙiunii ре саrе о conduce.

7. De ргеmiч апчаl pot Ьепеfiсiа fuпс}iопаrii publici din Арагаtчlчi Pre9edintelui Raionului 9i
subdiviziunile Consiliului Raional Soroca саrе пч ач avut sancliuni disciplinare.

secretarul consiliului Raional sоrоса Ion SpaИru
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