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DECIZIE nr.l / 12

din 28 martie 2019 s. Grozegti

" Cu privire la premiere. ,,

Examinind Nota explicativl a contabilului - gef cu privire la veniturile (cu excepJia

transferurilor gi granturilor) ob(inute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar

2018 finalizat,in temeiul Art. 14, p.(2),lit. ( n ) din Legea privind administralia public[ localI

Nr.436- XVI din 28. l2.ZOOA , Legii nr. 199 din l6 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor

cu functiide demnitate publici, LegiiR.Moldova nr.l58-XVI din 04.06.2008,,Cu privire la functia

publicEgistatutulfunc[ionaruluipublic", inconformitatecuLegeanr.2T0din23.ll.20lSprivind

sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, pus6 in aplicare din 01 .12.2018 , Hot6rirea

Guvernului nr,l23l pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.270 12018 privind sistemul

unitar de salarizare in sectoru I bugetar , pct.l ' la Hotirirea nr. I 80 I 20123 cu privire la plata

premiuluianual din unitdtile bugetare, modificatl prin Hot6rireanr.52 din 30.01.2019, tinind cont de

Regulamentul privind plata premiilor gi a altor sporuri gi pl6ti suplimentare persoanelor care delin

funclii de demnitate public6, funclionarilor publici gi personalului din unitatile bugetare din

cadrul Primlriei GrozeEti , aprobat prin decizia Consiliului local GrozeEti nr. I / l0 din

28.03.2019 avizul Comisiei pentru economie gi buget, Consiliul local,

DECIDE:

1. Se premiazI din veniturile de 30 %, ob(inute suplimentar la cele aprobate / rectificate pentru

anul bugetar finalizat 2018 , (cu exceptia transferurilor gi granturilor) cu condilia neadmiterii , la

sfirEitul anului bugetar a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat, coordonatd cu

Directia Finan{e Nisporeni , dupl cum urmeazl :

- 3 (trei ) salariidefunclie- 15600 lei primarului s. GrozegtiCrigmaru Silvia

- 0, 85 % din salariul de functie - 3536,00 lei secretarului consiliului local

Mitrofan Svetlana



0,85 %o din salariul de functie - 3536,00 lei contabilului- Eef Lefter Polina

0,85 yo din salariul de funcfie -2057,00 lei specialistului Savin Iustin

0,85 oA din salariul de functie - 2337,50lei specialistului Mocanu Adriana

2.Responsabil pentru executarea deciziei se desemneazd contabilul- gef Lefter

3.Controlul executirii deciziei se atribuie primarului Crigmaru Silvia.

AU VOTAT : Pentru- I l, Contra-0, Abtinu{i-0

/1

Pre;edintele gedin{ei 
{ 

Ciobanu Vladislav

Contrasemnat : /
SecretarulConsiliului ,fre( Mitrofan Svetlana

Polina.


