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Pre$edinte

Secretar al

Pecrry6luxa Mol4ona
MyHzquna:nurrfi coeer
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DECIZIE N 2102

din 22 februarie 2019

Cu privire la aprobarea Regulamentului jntern

privind acordarea premiului anual din contul

veniturilor suplimentaJe persoanelor cale delm

i.lnclii de demnitate pubiicd qi fiurclionarilor
publici din cadrul Primariei mun Slraleni

in conformiiate cu prevedeile art.14 alh (2) lit q) al Legii 
-u 

436/2006 privind

ua.iniiru6u fuUfi.a focald, cu modificarile $i completdrile uLtedoare afi 28zl L^egiti:'-9 gll
2i noiembrie 20 | 8 pri\ ind sislemul unitar de sdla-ri/are in sectorul bugelar' Holarrnl Liuvemurur

nr.180 din 11 martie 2013 "Cu pdvire la plata premiului anual personalului din unitafile

;;;;";: "" -oait.atltt qi complet6rile ulterioare, avind in vedere avizele comisiiior

coisultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul iltem privjnd acordarea pretniului anual din contul venitudlor

.uoli.*t*'" p"rrouit"lor care delin flrnclii de demnitate publica ii functionarilor publici din

cabrul Primariii nrLrn. StraSeni. conlornl anexei' palle integranla d declTrer'

2. Se stabile$te cd, cheltuielile aferente penhu punere€ in aplicare a.prezentului Regulament

vor fi suportate din contul alocaliilor prevdzute in bugetr mun StrA$eni'

3. Se abrogd decizia Consiliului ora$enesc .nr'2l04 . 
din 12 februarie 2015 "Cu privire la

uoroi.rau [.nu"lu-.ntuluj inlern privind plala ajurorului malerial premiilorti suplimentelor de

;i;il"';;;i; ;;,';;;"i"' "..' aq' tunc1ii de demnitate publica linclionarilor publici si

;;;.;;i "-'e 
ef""tu"ura deservirea tebnici 9i asigura funciionarea Primdriei oraqului

Shd$eni."

4. Contolul executfuii prevederilor decizii se pune in sarcina primarului'

5. Prczenta decizie intr6 in vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor locale'

///
Rodion Ceban

Svetlana Radu,b24tLr1/
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Anexa

la decizia Consiliului municipal
w .2102 dir 22 februarie 20 I 9

Regulamentul intern
privind acordarea premiului anual din contul Yeniturilor suplimenttrre

persoanelor care defin functii de demnitate publici $i func(ionarilor publici din
cadrul Primiriei mun. Stri$eni

L Dispozitii generale

1 Regulamentul privind plata premiului anual penoanelor care dein funclii de demnitate

publicb (primarul municipiului, viceprimarii) qi funcqionarilor publici din cadrul P marie mun.

Stra$eni (in continuare Regulament) determine modul de calculare gi achitare a premiului anual

pentru rezultatele activitdtii in functie de veniturile oblinute suplimentar celor aprobate/rectiflcate

(cu exceplia transferurilor $i grarturilor) pentu anul bugetal finalizat.
2. Regulamentul este elaborat in conformitate cu prevederile art.28 al Legii 27012018 privind

sistemul unitar de salalizare, capitolul VI ai Regulamennrl[i cu privire la plata premiului anual

pgrsonalului din unitalile bugetare, aptobat p n Hot[rirea Guvernului ru 180/2013.

IL Mirimea premiului anual qi condiliile de acordare a premiului

3. Premiul anual se pl6te$te pentru un an deplin de activitate $i nu va depaqi trei salarii lurare
(de functie). Pentru anul 2018 premiul anual se stabilefte conlbnn salariului calculat pe lrma

noiembrie.
4. Pentru achitarea premiului anual pot fi utilizate mijloace in limitele a 30% din veniturile

oblinute suplimentar celor aprobate/rectificate (cu excep,tia transferurilor li ganturilor) pentru anul

bugetar finalizat, cu conditia neadmiterii, la sffr$itul anului bugetar, a datoriilor creditoare cu temen

de achitare expirat.
5. Persoanelor care detin i.mcfii de demnitate publici qi i'unclionarilor publici premiul anual se

acordd proporlional timpului efectiv lucmt in anul respectiv

6. ?n timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantunului premiului anual' nu se includ timpul

aflirii persoanei cu funclie de demnitate pubtca./ funcfionarului public in concediu de

maternitate, concediu nedical, in concediu IErS plate pe motive familiale, timpul alldrii la cursr.ui

de formare profesionald pe o perioade mai male de 60 de zile calendaristice, in concediu pentru

ingrijirea copilului in vi|s€ de pina la 6 ani, ingrijirea copilului bolnav in virsta de pina la l0 ad sau

a umri copil invalid qi alte perioade de suspendare a contractului individual de muncA specificate in
art. 76, 77 $i 78 ale Codului muncii, precum 9i timpul absenlei Iiri motive intemeiate de la seNiciu

7. La determinarea mirimii premiului anual persoanelor cu funclii de demritate publicd fi
funcgiona lor publici se vor aprecia suplimentar urmAtoalele criterii de evaluare:

- participarea la elaborarea qi implementarea politicilor locale;

- concaptualizare $i responsabilitale, inclusiv decizionah;
- volumul, calitatea qi eficienla sarcinilor executate confom affibu,tiilor de seNiciu prevdzute in

liqa postului qi cele incredintate de prima-r;

- conducere, coordonare Ei supervizare (penhu f,ucliile de conducere)

- rcspectarea disciplinei de muncd

III. Plata Premiului anual

8. Premiul anual se acotda in baza deciziei consiliului municipal. Mdrimea concleta a pfemiului

pentru fiecare persoana care deline fl],1clie de derLlitate pubiica qi fiecare fimclionar public se va

,tubili in ot-u examindrii informaliei despre timpul efectiv lucrat 5i indeplinirea sarcinilor de
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serviciu, prezentata de cAhe autoritatea executivi.
9. Premiul anual se achitd in luna februarie a anului urmAbr celui pentru care se face premierea

din contul alocaliilor Fevazute ln bugetul mun. Staqeni.

IV. Dispozi(ii finale

10. Achitarea pldtilor menlio[ate va fi inclusd in devizul de chelh.deli confom nomelor de
plocedure contabilA Si bugehrA.

ll. Eviden{a veniturilor oblinute (taxe $i impozite locale) se efectueazd in confomitate cu
prevederile legislaliei in vigoare.

12. Autoritatea publicA locala executiv, prezintd consiliului raportul despre utilizarea
mijloacelor impreunA cu raportul privind mersul execuliei bugetului mun. Stra.teni sau la altd
datA, in temenele, condigiile qi modul prevezut de lege.



Noti informativi

la proiectul deciziei

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind acordarea premiului
anual din contul veniturilor suplimentare persoanelor care delin funclii de

demnitate publici;i funcfionarilor publici din cadrul primiriei mun. Striseni,'

1. Denumirea autorului 9i, dupi caz, a participantilor la elaborarea proiectului
Specialistul pentlu planificare, Pr.imar.ul mun. Strageni

2. CondiJiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 5i finalititile
urmirite
Regulamentul intem privind acordar.ea premiului anual din contul venitur.ilor.
suplinentare persoanelor caLe deli' func1ii de demnitate publica si fu'rctionadlor publici
reprezintd documentul elaborat intlu rcalizarca art. 28 al Legii pritind privind. sistemul
Lrnitqr de salarlzare in sectorul bugetar, Hotd'itii Guvemului nr.180 din 11 

'.rar1ie 
2013

cu plivire la plata pr.eniului anual personalului din unitdlile bugetare, cu modificdr.ile gi

cotnpletdlile ulterioare, Legii privind administralia publicd locald nr.l36-Xfl r n 2g
decentbrie 2a06.

3. Principalele prevederi ale proiectului gi evirlenfierea elementelor noi
Principala plevedere a proiectului de decizie privind aprobarea Regulamentului i'te'.r
despre acordarea premiului anual din contul veniturilor suplimentar.e persoanelor care
degin funclii de den.mitate publicd qi funclionadlor publici din cadr.ul pdmdr.iei mun.
Stri$eni constd in elaborarea unui act administrativ ce reglementeazd. modul c1e calcular.e
si achitale a preniului anual pr.imarului, vicepr.imarilor qi func;ionarilor publici pentrLr
rezultatele activitAlii in func1ie de veniturile oblinute suplimentar celor.
aprobatehectificate (cu excepfia transferulilor si grantur.ilor) pentru anul bugetar. finajizat.
Ploiectul deciziei conline anexa cu Regulamentul intem car.e cuprinde 4 capitole.
4. Fundamentarea economico-fi nanciari
Ploiectului de decizie privind aprobalea Regulamentului intem despre acordaLea
plenilrlui anual din gontul venilurilor suplimentare persoanelor care detin funcgii de
den.initate publici ;i funcjionarilor publici din cadrul Primdriei mun. Strdgeni se va
incadla in limita a 30% din venitur.ile oblinute suplimentar celor aprobate/rectificate( cu
exceptia transferuilor gi granturilor) penhu anul bugetar finalizat, cu condilia
neadn.ritelii, la sfirqitul anului bugetar, a dator.iilor cr.editoare cu termen de achitare
exDlfat.
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5. NlIodul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Ploiectul se incorporeazi in sistemul actelor nomative qi necesitd abrogarea deciziei

Consiliului oreqenesc nt'.2/04 din 12 februarie 2015 "Cu privire la aprobarea

Regulamentului intern plivind plata ajutorului material, premiilor qi suplimentelor de

platd la salaliu persoanelor care delin funclii de demnitate public6, funclionarilor publici

qi personalului care efectueazd deser,'irea tehnici gi asigurS funclionalea Plimdriei

olaqului Strdgeni."

6. Avizarea gi consultarea publici a proiectului
in baza celor expuse;i in conformitate cu art32 al Legii nr.l00 din 22 decembrie 2Al7

ctt pr.ivire la actele normatiye, pr.oiectul deciziei a fost avizat de cAtue specialistul penftu

planificare, cu exercitare funcliilor de contabil gef.

in scopul respectdrii prevedelilor Legii nr.239 din l3 noiembrie 2013 privind

h'clnsparenla procesului decizional, ptoiec1atl deciziei este plasat pe pagina web oficiald

a Prirndliei www.prilqgliaqLl4!9n!,ffill la directoriul Transparenla decizional6, secliunea

Consultdri publice ale proiectelor ;i pe panoul informativ.

7. Constatirile expertizei anticoruptie
in temeiul art.35 al Legii nr.100 din 22 decembrie 20U "Cv privire ia actele

normative'l expertiza anticoruplie a fost efectuate de autor' Proiectul nu conline

reglementari ce ar favoriza corup!ia.

8, Constatdrile expertizei juridice

in temeiul ar1.37 djn Legea nr'.i00 din 22 decembi-ie 2017 "Cu plivile la actele

normative", ploiectul de decizie a fost supus expedizei juridice de cdtre secretarul

consiliului, pe notiv cd finc1ia de jurist este vacantd. Proiectul este in concoldanla cu

legile sus-menlionate.

Structua $i conlinutul actului colespunde nomelor de tehnici legislativ6'

pr.oiectul deciziei se pr.ezinta comisiilor. consultative de specialitate pentru avizare qi se

propune Consiliului municipal pentru examinare 9i adoptare in 9edin15'

Speciallst pentru planifi cale,
.1 ''d"1 ,/ Tatiana RodideaL


