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DECIZIE 

 
Nr. 1/36                                                                                    din 22.02.2018 
 
Cu privire la acordarea premiului anual  
      
   În temeiul art. 43, art.53 alin.1) lit. a), lit. i), art. 54 alin, 1) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 
436 din 28.12.2006; 
art. 24 alin. 1) lit. a) lit. f), art. 30 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Nr.181 din 
25.07.2014; 
art. 26 din Legea privind finanţele publice locale Nr.397 din 16.10.2003; 
art. 8 alin. 3) din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar Nr. 355 din 23.12.2005;  art. 9 alin. 
5) din Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici Nr. 48 din 22.03.2012; pct.9 din Hotărîrea 
Guvernului privind salarizarea funcţionarilor publici Nr. 331 din 28.05.2012; Setului metodologic privind 
elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor Nr. 209 din 
24.12.2015; 
Regulamentului privind plata ajutorului material, premiului anual, suplimentelor la salariu şi a altor plăţi 
suplimentare persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici, personalului care 
efectuează deservirea tehnică din cadrul Consiliului raional Ungheni,  

 
Consiliul raional Ungheni 

 
DECIDE: 

 
1. Se acordă persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Ungheni 
premiul anual în cuantum de 3 salarii lunare, calculat în limita de pînă la 30% din veniturile (cu 
excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul 
bugetar 2017. 
2. Se împuterniceşte președintele raionului, dna Ludmila Guzun şi conducătorii subdiviziunilor 
consiliului raional cu statut de persoană juridică să acorde prin actele sale administrative premiul 
anual funcționarilor publici de conducere din cadrul Consiliului raional Ungheni şi funcționarilor 
publici de execuţie din cadrul Consiliului raional Ungheni, calculat în limita de pînă la 30% din 
veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate 
(rectificate) pentru anul bugetar 2017.  
3. Se alocă din soldul de  mijloace băneşti constituit în urma executării bugetului raional Ungheni  
în  anul 2017 mijloace bugetare în limita de pînă la 30% din veniturile (cu excepţia transferurilor şi 
granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar 2017, în sumă de 
158,0 mii lei pentru achitarea premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi 
funcţionarilor publici, după cum urmează: 
- Aparatului președintelui raionului – 94,0 mii lei; 
- Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie – 5,0 mii lei ;       
- Secţiei Economie şi Reforme – 4,0 mii lei ;                                                                                                                   
- Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri – 4,0 mii lei ;                                                                  
- Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru – 3,0 mii lei  ;                                                                                                   
- Direcției Asistenta Socială şi Protecție a Familiei – 16,0 mii lei;                                                                            
- Direcției Finanţe – 14,0 mii lei;                                                                                                                                 
- Direcţiei Educaţie – 13,0 mii lei;                                                                                                                                                                                                                
- Secției Cultură şi Turism – 5,0 mii lei.                                                                                                                       
4.Se alocă  din  soldul  de  mijloace băneşti constituit în urma executării bugetului raional Ungheni 



în anul 2017 mijloace bugetare în sumă de 43,6 mii  lei pentru achitarea contribuțiilor şi primelor  
de asigurări sociale de stat obligatorii, după cum urmează: 
 - Aparatului președintelui raionului – 25,9 mii lei; 
- Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie – 1,4 mii lei  ;                                                                                                  
- Secţiei Economie şi Reforme – 1,1 mii lei ;                                                                                                                  
- Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri – 1,1 mii lei ;                                                                  
- Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru – 0,8 mii lei ;                                                                                       
- Direcției Asistenta Socială şi Protecție a Familiei -4,4 mii lei;                                                                            
- Direcției Finanţe – 3,9 mii lei;                                                                                                                                 
- Direcţiei Educaţie – 3,6 mii lei;                                                                                                                                                                                                                
- Secției Cultură şi Turism – 1,4 mii lei.                                                                                                                      
5. Direcţia Finanţe va efectua modificări în bugetul raional conform prezentei decizii.                       
6.Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, preşedintele 
raionului. 
 

 
 
 
Preşedintele şedinţei,                                                       Svetlana CIOBANU 
 
Contrasemnează: 
 
Secretar-interimar al Consiliului raional,                        Irina TOADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


