
Republica Moldova Ресгryблика Молдова
Consiliul mrлricipal Муниципальный совет

стрэшЕньSTRAýENTI

DECIZIE пr.3/04

din 17 iunie 2020

Cu privire 1а арrоЬаrеа Regulamentului intern
privind plata рrеmiilоr anuale, suplimentelor,
sporurilor Ei ajutorului material angajalilor
Primlriei mun. Strбgeni

in conformitate сu prevederile art.I4 alin.(2) lit,q) а1 Legii пr,4Зб12О06 privind
administralia publicй lосаlй, cu modificбrile qi соmрlеtйrilе ultеriоаrе, ar1.28 aI Legii пt.2]0l
2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, Hotйririi Guvernului nr.l231120|8
pentru рuпеrеа in aplicare а prevederilor Legii 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar, cu modificёrile Ei соmрlеtйrilе ulterioare, avind in vedere avizele comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:

1. Se арrоЬё Regulamentul intem privind plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor qi
ajutorului material angajalilor Рrimёriеi mun. Strёqeni, conform anexei, рffiо integrantё а
deciziei.

2. Se stabileqte сбо cheltuielile aferente pentru punerea in aplicare а prezentului Regulament
чоr fi suportate din contul aloca[iilor prevёzute in bugetul mun. Strёqeni.

3. Se аЬrоgё decizia Consiliului municipal пr.2l02 din 22 fеЬruаriо 2019 "Cu privire 1а

aprobarea Regulamentului intern privind plata premiului anual din contul veniturilor
suplimentare persoanelor care delin functii de demnitate рuЬliсё qi func}ionarilor publici din
cadrul Primйriei mun. Str69eni."

4. Controlul executйrii prevederilor decizii se pune in sarcina primarului.

5. Prezenta decizie iпtrё in vigoare la data includerii in Registrul de stat а1 actelor locale.

Preqedinte а1 Sergiu Botnaru

svetlana RaduSecretar а1



iliului municipal

iunie 2020

REGULAMENTUL
privind plata рrеmiilоr апuаlе, suplimenteloro sроrurilоr

qi ajutorului material angaja{ilor Рrimйriеi muп. Strйgепi

I. Dispozi{ii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat iп baza prevederilor art.6 а|iп.2 а1 Cartei Europene а
Autonomiei Locale, art.109 din Constitu|ia Republicii Moldova, Codului muncii, ffi. 3, 5, б qi 9 al
Legii nr.43 б12006 privind administra}ia publicб localй, Legii пr.270l20l8 privind sistemul unitar de
salarizare in sectorul bugetar, Hotёririi Guvernului пr.I2З1l2018 pentru рчпеrеа in aplicare а
prevederilor Legii ж2702018 privind la sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, cu
modificбrile gi completёrile ulterioare.

2. Prevederile prezentului Regulament se aplicё persoanelor саrе detin functii de demnitate
publici, func|ionarilor publici qi personalului angajat iп baza contractului individual de muпсё din
cadrul Primёriei muп. Strёqeni.

З. Prezontul Regulament пu limitoazi dreptul persoanelor men}ionate la pct.2 de а beneficia qi

de alte pНli qi suplimente prevйzute de legislatia in vigoare, dar nementionate expres de prezentul
Regulament.

4. tп sensul prezentului Regulament qi in conformitate cu legislatia in vigoare se definesc qi se
disting urmёtоаrеlе noliuni:

premii uпiсе сu prilejul sdrbйtorilor profesioпale si al zilelor de sйrbdtoare nelacrdtoare - о
platё acordatё cu prilejul sйrbйtorilor profesionale qi а1 zilelor de sйrЬёtоаrе nelucrйtoare care se
plёtesc din contuI economiei mijloacelor alocate репtru retribuirea muncii ре anu1 respectiv, dar nu
mai mult de 5% din fondul anual de salarizare 1а nivel de unitate;

premiu апuаl - pentru rezultatele activitёtii anului precedent, proportional timpului efectiv
lucrat in anul respectiv,

Pentru acordarea premiului anual se ltt|izeazбmijloacele fondului de salarizare in mйrimе de рАпё
Ia50% din salariile de bazЁ аlе persoanelor cu drept do а boneficia de premiu апuаl.

spor репtru реdоrmапld - о platб do stimulare individualё а personalului din саdrul Primйriei
de а obtine rezultate optime in activitate,

Mijloacele necosare pentru acordarea sporului pentru реrfоrmап}й se аlосё anual in Iimita а |0 Yо

din suma апuаlё а salariilor debazб,la nivel de unitate.

spor luпаr репtru grad profesioпal - se plёteqto persoanelor сч statut de functionar public in
mёrimile specificate in anexa м2 alLegii270l20l8;

sарlimепt репtrа сumаlаrеа atribu|iilor tuпсliеi dе|iпutе сu atribu|iile uпеi faпc|ii уасапtе
sач temporar аЬsепtе se stabilesc personalului cu functii de conducere qi de executie, prin dispozilia
primarrrlui, ре parcmýul lunii gestionare, in limita economiei de mijloace din fondul de salarizare;

suрlimепt репtru participare tп proiecte de dеzvоltаrе tп dоmепiul de соmреtепlL in modul
stabilit de Guvem, inbazaunui contract individual de muпсё distinct, in afara оrеlоr de program;



ýpor репtrа orele de mапсd prestate tп фаrа daratei поrmаlе а timpului de mапсd saa tп
zilele de sdrbdtoare nelacrdtoare si/sau tп zilele de repaus репtru activitdli desfdsarate potrivil
atribatiilor postulai.

II. Modul stabilirii qi achitйrii рlй{ilоr persoanelor cu func{ii de demnitate рчЬliсй
5. Рrimаrul qi viceprimarii beneficiazd de

а) Premii unice cu prilejul sйrЬйtоrilоr profesionale qi al zilelor de sf,rbf,toare пеlчсrйtоаrе
(Z\П Autonomiei Locale qi а Lucrйtorului din APL, Ziua profesionalй а funclionarului public ) 9i al
zilelor de sйrЬёtоаrе nelucrёtoare ( 8 Martie, Sfintele SйrЬёtоri de Paqti, Ziua Independentei, Ziua
oraqului cu hramul bisericii ,,Sf. Cuvioasa Palascheva" Naýterea lui Isus Hristos - Crёciunul ре stil
nou) care se plёtesc din contul economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii ре anul
respectiv, dar пu mai mult de 5Yо din fondul anual de salarizare 1а nivel de unitato.

se stabile9te persoanelor cu funclii de demnitate publicё, cuantumul premiului unic in mйrimеа
unui salariu lunar 9i se imputemice;te primarul sб асоrdе premiile unice prin dispozilie,
concomitent cu acordarea premiilor unico angajalilor primйrioi.

persoanele cu functii de demnitate рuьliсй pot beneficia de stimulйri pentru succese in muпсё in
fоrmб de premii conform afi.16 din Legea w.|99l20l0 cu privire la statutul persoanelor cu functii de
demnitate publicё. In cazul in care legea specialё се reglementeazб actiyitatea demnitarului contine
prevederi referitoare la stimularea acestuia, stimulёrile menlionate se vor aplica complementar in
partea in caro nu sint reglomentate de legea specialё respectivё, in mёrimеа unui salariu luпаr acordat
prin decizia autoritafli deliberative;

Ь) premiu апuаl репtrч rezultatele activitй{ii anului precedento propor{ional timpului
efectiv lucrat in anul respectiv.

Modul de acordare а premiului anual qi mйrimеа сопсrеtё pentru fiecare an bugetar se stabilesc de
Guvern.

III. Modul stabilirii qi achitйrii рlй{ilоr func{ionarii publici
6. Funcfionarii publici din cadrul Primёriei Ьепеfiсiаzё de:

а) sроr luпаr pentru grad profesional саrо Se рlёtо;tе pentru timpul efectiv lucrat qi se асhitё
concomitent cu salariul;

ь) plйti репtru оrеlе prestate peste duratй поrmаli а timpului de mчпсй sач in zilele de
sйrЬйtоаrе пеluсrйtоаrе gi/sau in zilele de repaus репtru activitёti desйqurate potrivit atributiilor
postului gi se stabilegte in modul, condiliile qi mёrimile reglementate de art. 10З-105,157 qi 158 din
Codul muncii, acordate prin dispozilia primarului;

с) supliment репtru счmulаrеа atribu{iilor func{iei de{inute cu atribu{iile чпеi func{ii
vаСапtе sau tеmроrаr absente se stabilesc personalului cu funclii de conducere 9i de execu{ie, ре
parcursul lunii gestionare, in limita economiei do mijloace din fondul de salarizare.

Cuantumul suplimentului nu va dерёЕi 100% din salariul de Ьаzй corespunzйtor treptei I de
salarizare stabilit in conformitate cu жt.|2 al Legii пr.27012018 pentru funclia часапtё sau temporar
absentё, se stabilegte qi acordё prin dispozilia primarului;

d) premiu апчаl pentru rezultatele activitalii anului precedento proportional timpului efectiv
lucrat in anul respectiv.

Premiul anual пu se асоrdё salarialilor саrе, in cursul anului, au dosfE;urat о activitate
profesionalё inefioientё sau песоrоsрuпzёtоаrо ori au fost sanc}ionali disciplinar.



Modul de acordare а premiului anual Ei mйrimеа concretй pentru fiecare an bugetar se stabilesc
de Guvern;

е) рrеmii unice cu prilejul sйrЬйtоrilоr profesionale (Ziua Autonomiei Locale qi а Lucrёtorului
din APL, Ziua profesionalб а funclionarului public ) qi al zilelor de sйrbf,toare пеluсrйtоаrе ( 8
Martie, Sfintele Sйrbёtori de Paqti, Ziua Independentei, Ziua oraEului cu hrаmul bisericii ,,ýf.
cuvioasa paraschevaooo Naqterea lui Isus Hristos - crёciunul ре stil nou) care se plёtesc din contul
economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii ре anul respectiv, dar nu mai mult de 5%
din fondul anual de salarizare la nivel de unitate.

Cuantumu1 premiilor unico nu poate depё;i salariul de bazй al persoanei premiate, se stabilesc qi
se асоrdй prin dispozilia primarului.

Funclionarii publici pot fi stimulali pentru exercitarea eficientё а atribufiilor, manifostarea
spiritului de ini|iativё, pentru activitate indelungatё 9i ireprogabilё iп serviciul public, сопfоrm art.40
din Legea nr.158/2008 cu privire 1а functia publicб qi statutul funclionarului public. Stimularea
functionarului public poate fi sub fоrmё de premiu, cu respectarea conditiilor lit. е) alineatul doi;

f) sporul pentru реrfоrшап{i se асоrdё lunar conform реrfоrmапtеi individuale obtinute qi se
асhitё concomitent cu salariul, se stabileqte qi se асоrdё prin dispozilia primarului.

sporul pentru реrfоrmапtё nu se асоrdё persoanelor care au fost sanctionate disciplinar. |n cazul
suspendйrii de сёtrе instan|a de judecatё а actului administrativ de sanc{ionare а angajatului, sporul se
va acorda.

IV. Modul stabilirii qi achitirii plйfilor personalului angajat iп baza contractului
individual de mчпсй

7. personalul angajat inbaza contractului individual de muпсй din саdrul primйriei beneficiazб
de:

а) premii unice cu prilejul sйrЬйtоrilоr profesiona|e (ZiuaAutonomiei Locale qi а Lucrёtorului
din APL, Ziua profesionalё а func|ionarului public ) 9i al zilelor de sйrЬйtоаrе пеluсrйtоаrе (8
Martie, Sfintele SёrЬёtоri de Pagti, Ziua Independen}ei, Ziua oraqului cu hramul bisericii '' Sf.
Cuvioasa Parascheva'o, Naqterea lui Isus Hristos - Сrёсiuпчl ре stil nou) care se plёtesc din contul
economiei mijloacelor alocate pentru rotribuirea muncii ре anul respectiv, dar пu mai mult de 5yо
din fondul anual de salarizare la nivel de unitate.

cuantumul premiilor unice nu poate depйqi salariul de Ьаzб al persoanei premiate, se stabilesc ai
so асоrdё prin dispozilia primarului.

Conform аrt.20З din Codul muncii pontru succese ln muпсй,
angajali iп baza contractului individual de muпсё pentru succose
premiu, cu respectarea condiliilor lit. а) alineatului doi;

ь) premiu anual pentru rezultatele activitёlii anului precedent, рrороr}iопаl timpului efectiv
lucrat in anul respectiv.

Premiul anual пu se асоrdё salariatilor care, in cursul anului, au desfЕgurat о activitate
profesionalё ineficientё sau necorespunzёtoare ori аu fost sancliona}i disciplinar.

Modul de acordare а premiului anual qi mйrimea concretё pentru fiecare an bugetar se stabilesc de
Guvern.

с) sporul pentru реrfоrmап{i se асоrdё lunar conform performan|ei individuale ob|inute qi se
achitё concomitent cu salariul, se stabileqte 9i se асоrdё prin dispozilia primarului.

sporul pentru реrfоrmапtё nu se acordё persoanelot care au fost sanctionate disciplinar. tn cMu\
suspendйrii de сёtrе instanta de judecatй а actului administrativ de sanctionare а angajatului, sроrul se
va acorda;

primarul poate aplica salaria}ilor
in muпсё stimulйri sub fоrmё de



tl}

d) рlй{i pentru 0rеlе prestate peste dчrаtй поrmаlй а timpului de muпсй sau in zilele de
sйrЬйtоаrе пеluсrйtоаrе qi/sau in zilele de repaus pentru activitёti desЙqurate potrivit atributiilor
postului Ei se stabiloýte in modul, condijiile qi mйrimile reglementate do аrt, 103-105,157 qi 158 din
Codul muncii, se acorda prin dispozilia primarului;

е) supliment репtrч счmчlаrеа atribu{iilor funcfiei de{inute cu atribu{iile unei func{ii
часапtе sau tеmроrаr absente se stabilesc personalului cu funclii de conducere qi de execu}ie, ре
parcursul lunii gestionare, in limita economiei de mijloace din fondul de salarizare.

Cuantumul suplimentului nu va depёqi 100% din salariul de Ьаzй corespunzёtor treptei I de
salarizare stabilit in conformitate cu art,Iz al Legii пr,270l20t8 pentru func}ia часапtё sau temporar
absentё, se stabileqte 9i se acordб prin dispozitia primarului.

V. Асоrdаrеа ajutorului material angaja{ilor Рrimйriеi mчп. Strйqeni

9. Ajutorul material se асоrdб in conformitate cu art. 165l din Codul Muncii.

Ajutorul material se acordй tuturor salaria{ilor Primйriei (primar, viceprimar, func}ionari publici,
persoanele angajate iпЬаzа contractului individual de muпсё), iпЬаzа unei сеrеri scrise, in cuantum
de un salariu de functie/ lunar, din venituri proprii, о dаtё ?ntr-un an calendaristic, in оriсе timp al
anului ori adёugat 1а indemniza|iade concediu.

YI. Condi{iile de efectuare а pli{ilor

10. Consiliul municipal арrоЬё sumа genorа|6 а finantбrii destinate acordйrii plй}ilor prevёzute de
prezentul Regulament, la propunorea primarului, de regulё odatё cu adoptarea bugetului pentru anul
urmёtоr 9i aprobarea structurii 9i efectivului - limitё а primёriei, in condiliile legii gi in conformitate
cu posibilitёlile financiare.

1 1. Consiliul municipal, la propunerea primarului sau а consilierilor, poate decide stabilirea sau
modificarea finantйrii destinate рlйlilоr prevйzute de prezentul Regulament ori de cбte ori este
песеsаr ре parcursul anului bugetar, iп condiliile legii Ei in conformitate cu sursele de finan}are
disponibile.

12. Initiativa privind acordarea plёtilor prevбzute de prezentul Regulament apartine primarului.

1З. Plйtile prevёzute do prezentul Regulamont se acordё de сбtrе autoritatea publica localб
executiv6(primar) 9i in conformitate cu deciziile Consiliului municipal privind aprobarea/modificarea
bugetului municipiului Strёqeni pentru anul bugetar respectiv.

VI. Dispozi{ii finale

14. Achitarea рlйlilоr mentionate va fi inclus5 ln devizul de cheltuieli conform normelor de

рrосеdurё contabilё 9i bugetaTё.

15. Autoritatea publicё 1осаlё executivё prezintё consiliului municipal raportul despre utilizarea
mijloacelor impreunё cu raportul privind mеrsul executiei bugetului mun. Strёqeni sau 1а altй datё, in
termenele, condiliile qi modul prevёzut de lege.
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Nоtй iпfоrmаtiчй

la proiectul deciziei

,,Cu privire la арrоЬаrеа Regulamentului intern privind plata premiilor
anuale, suplimenteloro sporurilor qi ajutorului material angaja{ilor Primiriei

muп. Strй;eni "

1. Denumirea autorului gi, duрй слz, л participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului
Primarul mun. Strйgeni , specialistul principal pentru planificare

2. Condi(iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act поrmаtiч qi finalitй{ile
чrmйritе
Proiectul deciziei Cu privire 1а арrоЬаrеа Regulamentului intern privind plata premiilor
anuale, suplimentelor, sроrurilоr qi ajutorului material angajalilor Рrimёriеi mun.
Strйqeni " este еlаЬоrаt inbazaprevederilor art.6 а|tп.2 а1 Cartei Europene а Autonomiei
Locale, art.109 din Constitulia Republicii Moldova, Codului muncii, жt. 3,5, б qi 9 а1

Legii ж.4Зб12006 privind administratia рuЬliсё 1осаlё, Legii ж27020t8 privind
sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, Hotбririi Guvernului nr. |23120|8 pentru
punerea iп aplicare а prevederilor Legii ж27020L8 privind 1а sistemul unitar de
salarizare in sectorul bugetar, cu modificйrile gi соmрlеtйrilе ulterioare, Contractului
colectiv de muпсб ( nivel de unitate).

3. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden{ierea elementelor noi
Prevederile prezentului regulament se арliсй persoanelor cu functii de demnitate рuЬliсё,
funclionarilor publici, altui personal angajat iпЬаzа contractului individual de muпсё in
cadrul Primёriei mun. Strбqeni.

Prezentul regulament are |abazd principiile :

- suprematiei legii, in sensul сб drepturile salariale se stabilesc cu respectarea
prevederilor legisla{iei in vigoare ;

- dreptul autoritйlilor publice 1осаlе de а reglementa qi de а gestiona, in condiliile
legislaliei in vigoare, suЪ propria 1or responsabilitate gi in interesul public local, modul de

salarizare la nivel 1оса1.

4. Fuпdаmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiаrй
Implementarea proiectului de decizie ча necesita cheltuieli in limita mijloacelor
planificate in acest scop in bugetul 1оса1 pentru anul 2020, pentru асоrdаrеа ajutorului
material чоr fi alocate prin decizia consiliului, mijloace financiare din sursele veniturilor
proprii.

5. Modul de iпсоrроrаrе а actului in саdrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeazё" in sistemul actelor normative gi necesitй abrogarea deciziei
Consiliului municipal пr.2l02 din 22 februarie 20119 "Cu privire la aprobarea



Regulamentului intern privind plata premiului anual din contul veniturilor suplimentare
persoanelor саrе delin func}ii de demnitate publicй 9i func}ionarilor publici din cadrul
Primlriei mun. Strйqeni."

б. Avizarea pi consultarea publici а proiectului
inbazacelor expuse qi in conformitate шаrt.З2 al Legii пr.I00 diп 22 decembrie 2017

сu privire la actele поrmаtivе, proiectul deciziei а fost ачizаt de сбtrе specialistul pentru
planificare, cu exercitare func}iilor de oontabil 9ef.
In scopul rеsресtёrii prevederilor Legii пr,239 d,iп 13 поiеrпЬriе 200В priviпd
trапsраrеп|а procesului decizioпal, proiectul deciziei este plasat ре pagina web оfiсiаlё
а Primйriei www.primariastraseni.md 1а directoriul Тrапsраrеп}а decizionalй, sectiunea
Сопsultёri publice аlе proiectelor qi ре рапоul informativ.
7. Constatйrile expertizei anticorupfie
in temeiul аrt.35 al Legii пr,100 diп 22 decembrie 2OL7 "Cu рriчirе la actele
поrmаtiче", expertiza anticoruplie а fost еfесtuаti de autor. Proiectul пu contine
rеglеmепtiri се аr favoriza соruр!iа.

8. Constatйrile expertizei juridice

in temeiu| art.37 din Legea nr.100 diп 22 decembrie 2O1r7 "Cu privire 1а actele
поrmаtiче", proiectul de decizie а fost supus expertizei juridice de сйtrе autori si
secretarul Consiliului. Proiectul este in сопсоrdап!й cu legile sus-mentionate.

Structura gi conlinutul actului corespunde поrmеlоr de tehnicё legislativё.

Proiectul deciziei se prezintб comisiilor consultative de specialitate pentru avizare gi se
propune Consiliului municipal pentru examinare gi adoptare ?n qedin!й.

Primar, casian valentina


