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DECIZIE nr. 27/10
din 03.04.2019

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata

premiului anual gi suplimentelor la salariu

qi a altor plali suplimentare persoanelor care delin funclii de

demnitate public6, funclionarilor publici gi personalului

care efectuiazddeservirea tehnicd din cadrul primdriei comunei Pirlila"

in temeiul ar1.14 alin.1,3 din Legea cu privire la administralia publica locald

nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.28 al Legii privind sistemul unitar de salarizare in

sectorul bugetar (nr.27 01201 B), gi prevederile Hot6ririi Guvernului RM nr. 1 23 1 din

12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.27012018 privind

sistemul uniiar de salarizare in sectorul bugetar , alin.3 la Hotdrirea Guvernului

nr.60 din 0l.O2.2Ol9 cu privire la modificarea Hotdririi Guvemului nr.180/2013 cu

privire la plata premiului anual personalului din unit61i1e bugetare , av\zul comisiei

de specialitate, consiliul comunal Pirlip
DECIDE,:

1.Se aprobd Regulamentul privind plata premiului anual qi suplimentelor la

salariu Ei a altor plali suplimentare persoanelor, care delin func{ii de demnitate

publicA, funclionarilor publici Ei personalului ,care efectu\azd deservirea tehnicd

ii, cud.rl primdriei comunei Pirlila.(anexa nr' 1 la prezenta decizie)'

2" Controlul executirii prezentei decizii Ei respectdrii prevederilor Regulamentului

se pune in sarcina Dnului Buzurniuc Gheorghe, prin-rarul comunei'

Pregedintele qedin{ei Ivan Mazniuc
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Anex6 nr. 1 la decizia

nr. 27110 din 03.04.2019

Regulamentul

privind acordarea premiului anual persoanei care define funcfie de demnitate

publicl qi a func{ionarilor publici din cadrul primiriei comunei Pirli(a

l. Prezentul regulament este elaborat conform prevederilor art. 28

din Legea nr.270 din 23-11-2018 privind sistemul unitar de salarizare in

sectorul bugetar qi prevederile Hotdririi Guvernului R.M. nt. 1231 din 12-12-

2018) pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 27012018 privind

sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, , alin.3 la Hotarirea Guvernului

nr.60 din 0 | .02.2019 cu privire la modificarea Hotdririi Guvernului nr.180/2013 cu

privire la plata premiului anual personalului din unitdlile bugetare,H. Guvernului

nr. lg0/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitalile

bugetare Ei stabileqte cuantumul qi condiliile de acordare a premiului anual

persoanei care deline funcliie de demnitate publicd qi funcfionarilor publici din

cadrul primdriei comunei PirliP.

2. persoana care define funclie de demnitate publicE qi funclionarii publici

din cadrul primdriei comunei Pirlila pot beneficia de un premiu anual din

venituri le obli nute suplimentar.

3. De premiu anual pentru rezultatele activitAlii, in funclie de veniturile

ob[inute in anul bugetar 201B suplimentar celor aprobate - rectificate ( .,
exceptia transferurilor si granturilor), pot beneficia persoanele cu funclie de

demnitate publicA qi funclionarii publici din cadrul administrafiei publice

locale.

4. premiul anual se acord[ in baza autoritdlilor locale deliberative.

persoanelor care delin funclii de demnitate publicd qi funclionarilor publici

din cadrul administraliei publice locale care a obfinut in anul bugetar 2018

venituri suplimentare celor aprobate/rectificate qi nu a admis datorii

creditoare cu termen de achitare expirat.

5. Cuantumul unui premiu anual nu va depaqi 3 salarii

funcfie), conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018.

lunare (de



6. Premiul anual se acordd in baza unui Regulament intern aprobat prin

decizia autoritatii locale deliberative ;i se achita in anul 2019 din contul

alocaliilor prevdzute in bugetul respectiv'

7. Pentru acitarea premiului anual pot fi utilizate mijloace in limitele a

30% din veniturile oblinute suplimentar in anul bugetar 2018'

B. Marimea premiului anual persoanei care deline funclie de demnitate publica

gi funclionarilor publici se stabileqte prin dec\zia consiliului' in

conformitate cu prezentul Regulament, conform calculelor contabile'

Secretarul consiliului Ciobanu Diana


