
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 
                                                     DECIZIE nr. 4/ 

                                              din  23  noiembrie  2018  

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind acordarea premiilor cu prilejul 

jubileelor, sărbătorilor profesionale şi a 

zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru 

persoanelor care dețin funcții de demnitate 

publică din cadrul Consiliului raional Strășeni 
 

     În scopul reglementării modului şi condițiilor de plată a premiilor cu prilejul jubileelor, a 
sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin 
funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Strășeni, în conformitate cu 
prevederile art. 16 al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu 

funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, art. 8 alin. (2), alin. (2
1
) al Legii nr. 

355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu 
modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 43 (2), art. 46 ale Legii nr.436-XVI 
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul Raional D E C I D E: 
  
     1. Persoanele care dețin funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional 
Strășeni pot beneficia de premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor 
de sărbătoare nelucrătoare în condițiile actelor normative în vigoare. 
     2. Se aprobă Regulamentul cu privire la acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, 
sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin 

funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Strășeni, conform anexei. 
     3.  Se împuternicește președintele raionului cu dreptul de a stabili prin dispoziție 
mărimea premiilor cu  prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare 
nelucrătoare  în conformitate cu prevederile Regulamentului precitat și actelor normative în 
vigoare. 
     4.  Specialistul principal, cu atribuții în resurse umane, urmează să aducă la cunoștința 
titularilor funcțiilor vizate decizia în cauză. 
     5. Controlul asupra executării prezentei decizii  se pune în sarcina Comisiei consultative 
de specialitate a Consiliului raional economico-financiară.  
     6. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 2/10 din 20 mai 2017 ”Cu privire la 
reglementarea acordării premiilor unice persoanelor de demnitate publică”   
     7.  Prezenta decizie întră în vigoare  la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 
Preşedinte al şedinţei,                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina  RUSU  
 
AVIZAT: 

Serviciul juridic                      I. Malic 

Direcția finanțe                      V. Manoli 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor 

de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate 

publică din cadrul Consiliului raional Strășeni” 

 

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Direcția finanțe, Aparatul președintelui raionului. 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Regulamentul privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor 

profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin 

funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Strășeni, reprezintă 

documentul elaborat  întru realizarea art. 8 alin. (2) și alin. (21) al Legii nr. 355 din 23 

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,  art. 16 al 

Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică,  art. 43 (2), art. 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în motivarea persoanelor 

de demnitate publică în sporirea eficienței exercitării atribuțiilor de serviciu, 

promovării politicilor statului, creșterii transparenței activității autorității publice și 

sporirea calității prestării serviciilor de calitate, oferirea soluțiilor privind soluționarea 

problemelor cu care se confruntă cetățenii raionului. 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Principală prevedere a proiectului de decizie privind aprobarea Regulamentului 

despre acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor 

de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică 

din cadrul Consiliului raional Strășeni constă în elaborarea unui document ce ține de 

acordarea premiilor demnitarilor ce dețin funcția de președinte și vicepreședinți. 

Anexa la proiectul de act normativ conține un Regulament nou, care stipulează 

criteriile de premiere a persoanelor de demnitate publică din cadrul Consiliului 

raional Strășeni.  

4.  Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea 

premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare 

nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică din cadrul 

Consiliului raional” se va încadra în limita economiei mijloacelor pentru retribuirea 

muncii (în limita mijloacelor financiare disponibile), alocate pe anul respectiv. 

 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și necesită abrogarea Deciziei 

Consiliului raional nr. 2/10 din 20 mai 2016 ”Cu privire la reglementarea acordării 

premiilor unice persoanelor de demnitate publică”. 

6. Avizarea și consultate publică a proiectului 

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 

2017 cu privire la actele normative proiectul  deciziei ”Cu privire la aprobarea 



Regulamentului privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor 

profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin 

funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional”. Proiectul a fost avizat de 

către Direcția finanțe și contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind 

transparența procesului decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web 

oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

7.  Constatările expertizei juridice 

În temeiul art. 37 din  Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele 

normative  a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a 

Consiliului raional. Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea  nr. 355 din 23 

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Dispozițiile 

proiectului se încadrează în prevederile art. 8 alin. (2) și alin. (21) din legea 

menționată. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.   

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi 

se  propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

 

Șeful Direcției finanțe                                                  Vera MANOLI 

 

 

 

  

 


