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                                                                                                           PROIECT                                      
   

DECIZIE nr. 4 / 8  
  

 din 15 septembrie 2018                                                                           
s. Grozești  
  

  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 . „  

  

În  conformitate  cu  art.14 al Legii nr.436-XVI din  28.12.2006 privind administraţia publică  locală, 

art. 59, 60  a  Legii  nr.317 din  18.07.2003   privind  actele  normative  ale  Guvernului  şi ale  altor  

autorităţi  ale  administraţiei publice  centrale  şi  locale , ţinînd cont  de  modificarea prin Legea   nr. 

281 din 16.12.2016 ’´ Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative  ’’, 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 cu modificarea ulterioară ,  ținînd cont de  avizul  Comisiei  

pentru  Economie  şi  Buget ,  Consiliul  local,               

DECIDE:   

1.Se  modifică și se  completează   Decizia 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 „ , după     cum urmează :  

1.1.  În denumire , după cuvîntul „ publici ” , Regulamentul  se    completează cu  sintagma : și  

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

tehnică  și  asigură  funcíonarea autoritățílor administrațíei publice locale . ’’  

1.2.Capitolul I - Dispoziții Generale , pct. 2 din ’’    Regulamentului    privind modul  şi condiţiile de 

acordare    a altor plăţi de  stimulare pentru   funcţionarii  publici     din cadrul  APL   

Grozești” se    completează cu  sintagma : ’’ precum  și  persoanelor  care dețin funcții de  



demnitate publică și personalului care efectuează deservirea tehnică  și  asigură  funcíonarea 

autoritățílor administrațíei publice locale . ’’  

1.3. Capitolul IV-  Metoda de calcul / acordare şi cuantumul plăţii :  

- pct. 8  se  completează cu  sintagma :  ’’ precum  și  persoanelor  care dețin funcții de 

demnitate publică și personalului care efectuează deservirea tehnică  și  asigură  

funcíonarea autoritățílor administrațíei publice locale . ’’  

- pct. 9  se  completează cu  sintagma “ pentru funcíonarii publici , 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    ”  

3.Se împuternicește primarul Crîșmaru  Silvia să emită lunar dispoziția de acordare a plăților de     

stimulare în confomitate cu Regulamentul    privind modul  şi condiţiile de acordare     a altor plăţi 

de stimulare pentru funcţionarii  publici,  persoanelor  care dețin funcții de demnitate     publică și 

personalului care efectuează deservirea tehnică  și  asigură  funcíonarea autoritățílor    

administrațíei publice locale    din cadrul  APL  Grozești .  

4. Responsabil pentru executarea prezentei Decizii se desemnează contabilul- șef   Polina Lefter.   

5.Controlul  executării deciziei se  atribuie primarului Crîșmaru  Silvia.  

  

  

                AU VOTAT:  Pro -     , Contra -     , Abţinuţi –    

  

Autor :  
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Contrasemnat :  

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan  

  

  

  

  

  

  

  

  


