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PROIECT
DECIZIE nr. 1 / 7
din 28 martie 2018

s. Grozești

’’ Cu privire la premiere. ’’
În temeiul Art. 14, p.( 2), lit. ( n ) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28. 12. 2006 , Art. 81 din Legea nr. 355 –XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar; Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a
funcționarilor publici , Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii
de demnitate publică; „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata ajutorului material,
premiului anual şi suplimentelor la salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care deţin
funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea
tehnică din cadrul primăriei Grozești, aprobat prin decizia Consiliului local Grozești nr. 3 / 4 din
22.04.2016 şi în baza Notei explicative cu privire la veniturile (cu excepţia transferurilor şi
granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar 2017 finalizat ,
avizul Comisiei pentru economie şi buget , Consiliul local,
DECIDE:
1 . Se premiază din veniturile de 30 % din (cu excepţia transferurilor şi granturilor)
obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat- 2017 ,
cu condiţia neadmiterii , la sfîrșitul anului bugetar a datoriilor creditoare cu termenul de
achitare expirat, coordonată cu Direcţia Finanţe Nisporeni :
- 3 ( trei ) salarii de funcție – 15600 lei primarului s. Grozești Crîșmaru Silvia
-

0, 55 % din salariul de funcție –2288, 00 lei secretarului consiliului local Mitrofan Svetlana

-

0, 55 % din salariul de funcție – 2288,00 lei contabilului- șef Lefter Polina

-

0, 55 % din salariul de funcție – 1331,00 lei specialistului Savin Iustin

-

0, 55 % din salariul de funcție – 1512,50 lei specialistului Mocanu Adriana

2.Responsabil pentru executarea deciziei se desemnează contabilul – şef Lefter Polina.
3.Controlul executării deciziei se atribuie primarului Crîșmaru Silvia.

Actele ce servesc temei pentru adoptarea deciziei :
1. Nota explicativă prezentată de contabilul-şef al primăriei Grozești , coordonată cu Direcţia
Finanţe Nisporeni

AU VOTAT: Pro - , Contra -

, Abţinuţi –

Autor :
Primarul s. Grozești

Crîșmaru Silvia
Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com

Contrasemnat :
Secretarul Consiliului

Svetlana Mitrofan

