
           Anexa nr. 1 

la Decizia nr. 4 / 8 

din 15.10.18  

Notă informativă  

La Proiectul de Decizie    Cu  privire  la modificarea și completarea  Decizie  nr. 

4 / 5 din 19.10.2017  “ Cu   privire la  aprobarea Regulamentului    privind 

modul  şi condiţiile de acordare    a altor plăţi de stimulare pentru funcţionarii  

publici  din cadrul  APL  Grozești . „  

  

Prin , Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 05.09.2019  privind punerea în aplicare a Legii 185 / 2018 

pentru modificarea Legii nr. 355 / 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și 

Hotărîrea Guvernului nr. 710 / 2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică  

și    asigură  funcíonarea autoritățílor administrațíei publice locale , prin care  se acordă  alte plăţi de 

stimulare persoanelor  care dețin funcții de demnitate publică și personalului care efectuează 

deservirea tehnică  și  asigură  funcíonarea autoritățílor administrațíei publice locale . Întru 

implementarea acestei hotărîri este   necesar de a aproba modificări la   Regulamentul  privind  

modul şi condiţiile de acordare  a altor plăţi de stimulare funcţionarilor publici din cadrul  

APL   Grozești , care a fost aprobat pin Decizie nr. 4 / 5 din 19.10.2017 .   

Proiectul de modificare  la Regulamentul prenominalizat are drept scop  legalizarea  modului  de 

stabilire şi plată altor plăţi de stimulare (în continuare -Plăţi) şi se aplică în cuantum de  

50 %  din salariul lunar pentru  persoanele  care dețin funcții de demnitate publică și  15 % 

din salariul de funcție   pentru personalul  care efectuează deservirea tehnică  și  asigură  

funcíonarea autoritățílor administrațíei publice locale    ”  

Acordarea plăţilor are scopul ridicării nivelului responsabilităţii şi eficienţei personale în exercitarea 

atribuţiilor funcţionale  de către persoanele  care dețin funcții de demnitate publică și  15 % din salariul 

de funcție   pentru personalul  care efectuează deservirea tehnică  și  asigură  funcíonarea autoritățílor 

administrațíei publice locale  .    

La baza stabilirii şi acordării plăţilor vor sta următoarele criterii :  

a) Cunoştinţe şi experienţă  

b) Complexitatea şi  diversitatea activităţilor;  

c) Asumarea responsabilităţii;  

d) Iniţiativă şi creativitate;  

e) Volumul,calitatea şi eficienţa sarcinilor executate .  

Plăţile vor  fi  calculate  şi se vor achita lunar pentru perioada efectiv lucrată , diferenţiat şi pe bază 

de merit, concomitent cu plată salariului angajatului .  

Plăţile se vor acorda în temeiul dispoziţiei primarului şi cuantumul plăţii se va stabili în procente din 

salariul  lunar pentru alesul local și din salariul  de funcţie al angajatului ( cu excepţia plăţilor pentru 

cumularea funcţiilor vacante) .  

  

 Primar                                 Silvia  Crîșmaru  


