
RЕРUВLIСЛ MOLDOVA
CONSILП,L RЛIОNАL SOROCA

DECIzIE
Cu privire la modificarea unor
decizii ale consiliului Raional soroca

Consiliul Raional, intrunit iп Eedin}ё ladaиde 11.04.2019,
Ачiпd in чеdеrе:

- Expunerea de motive din Nota informativi la proiectul de decizie " Cu рriчirе la modificarea чпоr
decizii ale Consiliului Raional Sоrоса", рrеzепиt de Serviciul Resurse Umane, пr.09_р din 25.03.2019;

- Raportul de expertizi al Serviciului Asisten{a Juridicё пr.0 1 _5 lj diп. 27 .0З .2019 ,
- аВ.62-64 ale Legii cu privire la actele normative (пr.100 diп 22.12.2017)
Iп terneiul art-43 alin. (2) qi аrt.аб alin.(l) al Legii ргiчiпd administralia publicД lосаlё (rг.4З6_ХVI

din 28.12.200б),
DECIDE:

1. Se modifici in partea dispozitivД а Deciziei Consiliului Raional Sоrоса пr.29ll 1 din 1 1 dесеmЬriе
20 l 4 " Cu рriчirе la арюЬатеа Regulamentului privind асогdаrеа premiului anual реrsоапеlоr саrе dejin
funclii de demnitate publicё " sinИgma " art.8 alin.(3) al Legii Republicii Moldova cu privire la
sistemul de salarizare in sectorul bugetar пr.355 din 23.12.2005 " cu sintagma " сар.Vl pct. 22 al
Hotararii Guvemului cu рriчirе la plata premiului anual prsonalului din uniй{ile bugeйre nT.180 din
11,03.2013".

2. Se modifici in pct.1 al Regulamentului privind асоrйrеа premiului anual реrsоапеlоr care delin
funclii de demnitate publicd, aprobat ргiп Decizia Consiliului Raional Soroca nT.29l1 1 din 11 decembrie
20i4 sinagпra "art.8 alin.(3) al Legii Republicii Moldova cu privire la sistemul de salarizare in sectorul
bugetaT пr.355 din 2З.12.2005" сu sinИgma " cap.Vl pct. 22 al Ноййrii Guvemului cu ргiчirе la plata
premiului апчаl регsопаlчlчi din uniйlile bugetare пr.180 din 11.03.2013".

3. Se mоdifiсё in раrtеа dispozitivё а Deciziei Consiliului Raional Soroca пr.29l12 din 11 dесеmЬriе
2014 " Cu рriчirе la арrоЬагеа Replamentului privind асоrdаrеа premiului anual funclionarilor publici
din cadrul Aparatului Preqedintelui Raionului gi subdivйiunilor Consiliulй Raional Sоrоса " sintagma
* art.9 alin.(s) al Legii Republicii Moldova cu ргiчirе la sistemul de salarizare а funclionarilor publici
w.48 diп 22.0З.2012 Ei pct.9 al Ноtёririi Gччеmчlчi privind salarizarea funclionarilor publici пr.331 din
28.05.2012 " cu sintagцa " cap.Vl pct. 22 al Ноййrii Guvemului cu рriчiге la plata premiului anual
personalului din unitфile bugetare nT.l80 din l1.03.201З'.

4. Se modifici iп pct.1 al Regulamentului privind асоrdаrеа premiului anual funclionarilor publici
din cadrul Арагаtчlчi Preqedintelui Raionului qi subdiviziuniloг Consiliului Raional Sоrоса aprobat prin
Decizia Consiliului Raional Soroca пт.29112 din ll decembrie 2014 sinagma * art.9 alin.(S) al Legii
Republicii Moldova cu priviTe la sistemul de salaгizare а func{ionarilor publici nT.48 din 22.03.2012" cu
sintagma " cap.Vl pcl 22 al HoйrArii Guvernului cu рriчirе la plata premiului anual personalului din
uniй}ile bugetare пr.180 din 1 1.03.20l3".

5. РrеzепИ decizie se aduce la cunogtinф publici рriп publicarea ре site-ul oficial al Consiliului
Raional rrrтrv.soroca.md qi se соmuпiсё рriп transmiterea copiei:

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

Pregedinte al qedin{ei
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Zgardan Dumitru
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sесrеиr al consiliului Raional soroca
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