
                                                                                                                                                                             

Proiect                                                                

REPUBLICA  MOLDOVA 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

 DECIZIE 

 

Nr. ______________                                            din ___________2018 

 

Cu privire la modificarea şi completarea  

Deciziei Consiliului raional Ungheni Nr. 1/7 din 22.02.2018  

 
   În baza art. 43 al. 2) din Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 
art. 8 alin. 2¹), alin. 2³), art. 11¹) din Legea Nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar, modificată prin Legea Nr. 185 din 26.07.2018 pentru pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la 
sistemul de salarizare în sectorul bugetar;  
 Hotărîrii Guvernului Nr. 879 din 05.09.2018 privind punerea în aplicare a Legii Nr. 185/2018 pentru  
modificarea Legii Nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar; 
în scopul aplicării conforme a legislaţiei în vigoare, 

 

Consiliul raional Ungheni 

 

D E C I D E: 

 

1. Se modifică şi se completează anexa la Decizia Consiliului raional Ungheni Nr. 1/7 din 22.02.2018 

ce constituie Regulamentul 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 şi muncitorilor din cadrul Consiliului raional Ungheni, 

după cum urmează: 

 

Punctul 4 din Regulament se completează cu textul: 

“Plăţi de stimulare – plăţi lunare acordate persoanelor care dețin funcții de demnitate publică în 

mărime de 50% din salariul lunar. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, 

proporțional salariului lunar stabilit, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetul 

raional sau alocate de la bugetul de stat.” 

Punctul 5 din Regulament se completează cu textul:                                                                          

“plăţi de stimulare lunare în mărime de 50% din salariul lunar. Plățile respective se achită pentru 

timpul efectiv lucrat, proporțional salariului lunar stabilit, din contul mijloacelor planificate în acest 

scop în bugetul raional sau alocate de la bugetul de stat.” 

Punctul 7 din Regulament se completează cu textul:                                                                  

“Personalul care efectuează desevirea tehnică beneficiază de plăţi de stimulare lunare în mărime de 

pînă la 15% din salariul de funcţie. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, 

proporțional salariului de funcţie stabilit, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetul 

raional sau alocate de la bugetul de stat.” 

2. Plăţile de stimulare menţionate vor fi calculate şi achitate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

începînd cu 17.09.2018.                                                                                                                                       

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Guzun, preşedintele 
raionului. 

Preşedintele şedinţei,                                                       ______________ 

 

Contrasemnează: 

 

Secretar al Consiliului raional,                        Rodica Liţcan 

 

Şef SJRU,                                                        Irina Toader 


