RNPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVEI{I
coNSrLruL coMut\tor RAzExr

DECIZIE Nr. 5/7
Din 21 septembrie 20lg

cu privire la operarea unor modificiri

ra deci:zia

consiliului comunal Rizeni Nr.2/6 din 16.03.2101g
oocu privire la acordarea
unor priti de stim'rare
func{ionarilor publici din cadrul primiriei comunei Rizeni".

in conformitate cu art. 14 al.2lit. l) al Legii privind administralia pr-rblica
locala nr. 436 XVI din 28.12.2006, modificdrile operate in Legea nr.
335 din
23'12'2005 cu privire la sistemul de salarizare in sistemui bugetaiEi
anume ar1. B
aL. l, aL 2, al. 2r, aL 23, aft. 112., precum qi Hotdrdrea
Guvernului RM nr. 331 din
28 mai 2012 privind salarizarea funclionurilot publlici anume p.8
subpu nctul 2 al,
Ei
6, avdnd in vedere uvizul pozitiv al comisiei corrsultutiu"
de specialitate pentru

Administralie Publicd qi Drept, consiliul comunal Rdzeni

DECIDB

:

in

Regulamentul "Cu privire la acordarea unor plati de
stimulare funcfionarilor publici din cadrul Piirndriei comunei Rdzeni,
aprobat
prin decizia Consiliului comunal RdzeniNr.2/6 clinl6.03.201g, astfel :
Se opereazd modificdt:i

1. Reg,lamentului va aveaurmdtoarea denumire:
,,Regulament privind acordarea altor pldti rile stimularepersoanelor care
definfunc{ii de demnitate publici, func!ionarilor publiciqipersonalul care
efectueazd deservirea tehnicd qi asiguri funrc{ionarea primiriei
comunei
Rizeni
2. Duph p.17, capitolur [r, se introduc punctele 17 1, 172, r73 cuurmdtorul
con{inut:
171'Funclionarii publici ai Primdriei comunei Riizeni beneficia zd, despor
lunar
pentru eficientd in activitate.Volumul alocaliilor utilizate anual pentru
spor lunar
pentru eficientb in activitate se formeazd, din 1 5% din fondul anual
de salartzare,

caiculat in raport cu salariile de funcli e prevdzute in schema de incadrare
autoritSlii publice, Ei clin economiile mijloacelor p,:ntru r:etribuirea muncii

pe anul respectiv pe autoritate.
17". Persoanelor care delinfunclii de demnitate p'blicd:

a

alocate

- li se acordd. anual un ajutor material in mdrimea unui
caz

salariu mediu lunar. In

de demisie, revocare sau eliberare din funcfie a persoanei cu funcfie
de demnitate

publicd pentru motive imputabile acesteia, ajutorul material deja platit

se

recalculeazd,proporfional perioadei de activitate iri funclie in anul
de gestiune.
- pot beneficia de premii cu prilejul jubileelor, sdrbdiorilor profesionale qi
al
zilelor de sdrbdtoare nelucrdtoie, care se pldtesc din contql
economiei mijloacelor
pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respecliv. Cuantumul
premiului unic nu
va depdEi salariul lunar (salariul de funcfie) al salariatului premiai.
- mdrimea premiilor cu prilejul jubileelor, ral sdrbdiorilor profesionale si al
r

zilelor

de sdrbdtoare nelucrdtoare pentru persoanele care definfunqfii
de demnitate publica
din cadrul autoritalilor administraliei publice locale se stabileqte prin decizia
autoritafii executive a administraliei publice locale, in baza unui- regulament
aprobat de cdtre autoritatea deliberativd a adminislraliei publice locale.
- beneficiazllunar de pldli de stimulare in mdrime aL sayrdin salariul lunar.
P151ile respective se achitd pentru timpul efectiv lucrat, proporlional
salariului
lunar stabilit, din. contul mijloacelor planificate
aoest^soop
bugetele
autoritafilor respective sau alocate de la bugetul der stat.
- pot beneficia de un premiu anual, acordat inl>azadeciziei autoritalii locale
deliberative, in cuantum de pdnd la 3 salarii lunare in limita a 30yo
din veniturile
(cu excepfia transferurilor qi granturilor) oblinute suplimentar Ia cele
aprobate
(rectificate) pentru anul bugetar finalizat, cu condigia n"ud-it. rii,lasf6rEitui
anului
bugetar, a datoriilor creditoare cu termenui de achitare expirat. premiul
?n cauzd se
plategte in anul urmdtor anului bugetar frnalizat, din contul qi
in limita bugetului
rectificat pentru anul iin curs.

in

'

in

Personalul care efectueazd deservirea tehnicd qi asigurd funclionarea
autoritdlilor administraliei publice locale beneficiaL zd,Iunar de pldli de stimulare
in
mdrime de pdnd la l5o/o din salariul de funcfie. Plt6!i1e respective se achitd
pentru
timpul efectiv lucrat, proporfional salariului de funclie staQilit in anexa nr. g,
din
contul mijloacelor planificate in acest scop in bugetele autoritdlilor respective.
3. controlul indepiinirii prevederilor prezentei decizif se asumd primarului
comunei Dl Ion Crefu"
17"

Contrasemneazd:

Ghenadie Dubila

Anexi la Decizia Consiliului comunal Rizeni
,-JJ,
nr, 4/7
din ,*l/,, 0!
20lg
REGULAMBI'IT]UL

REGULAMENTUL privind acordarea altor plnfi de stimulare pers6anelor
care de{in func{ii de demnitate public5o func:fionarilor publici gi personalul
care efectueazd deservirea tehnici gi asiguri funclionu..u primiriei
comunei
Rizeni

[. Dispozifii genrerale

1' Prezentul Regulament este adoptat in biza prevederilor p. 2 din Hotiirirea
Guvernului nr. 331 din 28.05 .20012 privind silarizarea funclionarilor publici,
Hotdrirea Guvernuluinr. 666 din 23.08.2017 au privire la modificarea
li
completarea unor hotbriri ale Guvernului,

Hotdririi Guvernului nr.381 din 13 aprilie

201J6

saTarizate a personaLului

,,Cu privire

la condiliile

de

din unitdlile bugetare", .Hotdrirea Guvernului nr. 767 din
23'08.2017 privind modificarea qi completarea unor Hotdriri ale Guvernului,
in
scopul reglementdrii modului qi condiliilor de aoor dare a altor pld{i
de stirnulare
funclionarilo din cadrrul primdriei comunei Rdzeni.
2' Prevederile prezentului Regulament au acliune asupra funclionarilor publici a
Primdriei comunei Rhzeni.

idefinesc
1" sensul prezentului Regulament gi in confonrnitate cu legislalia in vigoare se
qi

se disting urmdtoarele noliuni:
Premiu unual - o pl,atd anuald acordatd
funclionarilor publici egal cu I0% din
salqriul anual total, acordat proporlional cu timpul efectii lucrat ti onut respectiv,
in condiiile prevdzute de legislalia tn vigoare det prezentul regulament
si

Premiu unic - o platdcare se pldteSte pentru qctivitatea des/dsuratd pe perioada
unei luni calendaristice, in timpul normal de munc'd, proporlional cu iurito
e-fectiv
lucratd.

PldP de stimulure - care se achitd din contul mijloacelor alocate anual tn limita
a
15% din fondul anual de salarizare, cctlculat tn raport cu salqriile de
funclie
prevdzute tn schema de incadrore q autoritdlii p',wblice
economiile
mijloacelor
S
pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectitt.
suplimentele de platd
suplimentard

pentru muncu suplimentu,rd - pentru activitate

II. Acordarea altor plifi

de stimularre

4. Funclionarii pubtici ai primdriei comunei Itdzeni beneficiazd,
de un premiu

anual.

5' Premiu anual egal cu l0o/o dinsalariul anual total,
acordatproporfional cu timpul
efectiv lucrat in anul respectiv.
6' Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul funclionBrilor
publici care au
fost sancliona{i disciplinar in anul pentru care se tu.. prenti;
in
suspenddrii de cdtre instanla de judecatd a actului administrativ
"urul nare a
de sanclio
funclionarului, premiul se va acordain condiliile alin. (1)
7' Premiul anual se pldtegte in anul urmdtor.Llui pentru catre
se face premierea.
8" Primdria comunei Rdzeni poate stabili func{ionLarilor publici
un premiu anual,
acordat inbaza deciziei Consiliului comunal Rdze,ni, in
ouantum de pind la 3 salarii
lunare ?n limita a30Yo din veniturile (cu excep{ia l:ransferurilor
qi granturilor)
oblinute suplimentTr. Lacele aprobate (rectificaie) pentru
anul buge tar finalizat, cu
condilia neadmiterii, la sfirgitul anului bugetar, a clatoriilor
creditoare cu termenul
de achitare expirat. Premiul in cauzd"se acordd inbazaprezentului
regulament qi se
pldtegte in anul urmdtor anului bugetar frnalizat,din
contul gi in limita bugetuiui
rectificat pentru anul in curs.
9' Funclionarii publici ai Primdriei comunei Rdzeni benefioia
zd depremii unice
10' Premiile unice se acordd funclionarilor cu cu prilejul jubileelor,
al sdrbdtorilor
profesionale qi al zilelor de sdrbdtoare nelucrdtrlare,
care se pl6tesc din contul
economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate p.
anul respectiv.
Cuantumul premiului unic nu va depdqi salariul de func{ie
al saiariat6lui premiat.

ll*lf-:tionarii
stlmulare.

publici ai Primdriei comunei Rdzeni bengficiazd de alte pl61i

de

12' PI61,iIe de stimulare se achitd din contul mijloacelor
alocate anual in limita a
15% din fondul anual d.e salarizare, calculat in raport pu
salariile de func{ie
prevdzute in schema de incadrare a autorithlii publice
gi economiile mijlour.io.
pentru retribuirea muncii alocate pe anul r.rp..ti'v.
Cuantumul premiului unic nu
va depdqi salariul de funclie al salariatului premiat. Alte
dL stimulare nu se
ldli
'care,
acordd func{ionarilor publici din Primdria comurLei
Rbzen[
pe perioada de
gestiune, au fost sanc{ionali disciplinar . in cazul
in oar{ inst an\a d,e judecat6
suspendd actul administrativ de sanc{ionare a funcfionarul1i,
pldtile se acord6 in
condiliile generale prevdzute de prezentur regurament.
13' Funclionarii publici ai Primdriei comunei
Rdzeni benefioia zd, desuplimentele
de platd pentru munca suplimentard.

l4'

Pentru activitate suplimentard, funclionarul public al primdriei
comunei Razeni
are dreptul la:
a) platdpentru orele prestate peste duratanormalii a timpului
de lucru sau in
zilele de sdrbdtoare nelucrdtoare qi/sau in zilele de repaus pentru
activitdli
desfEqurate potrivit atribuliilor din fiqa postului;

b) suplimente pentru cumularea atribuliilor funr:liei delinute cu atribuliile unei
funclii publice vacarfie sau temporar vacante.
15. Plata orelor prestate peste duratanormald a tirnpului de lucru
sau in zilele de
sdrbdtoare nelucrdtoare qi/sau in zilele de repaus se efectueiazd,inmodul,
condiliile
gi mdrimile specific ate la art. 79 din Legea nr. 1513-XVI
din 4 iulie 200g cu privire
la funclia publicd qi statutul funclionarului public
16' Suplimentele pentru cumularea atribu{iilor funcliei de{inute cu atribuliile
unei
funclii publice vacante sau temporar vacante se stabilesc func{ionarilor publici
de
conducere qi de execulie prin act administratl al conducdtorului
autoritllii publice
pe parcursul lunii gestionare. Cuantumul suplimentelor
men{ionate nu va depdqi
I00% din salariul de funclie corespunzdtor treptei I a gradqlui de salarizare
stabilit
titularului funcliei publice vacante sau tempo rar vaaante. Funclionarii publici
de
conducere pot cumula doar funclii de execulie.
17' Pentru executarea de cdtre loc{iitorul titular a atribu{iilor
func{iei publice de
conducere vacante sau temporar vaaante suplimen.te nu se pldtesc'. in
cazulin care
exercitd atribuliile funcliei publice de conducere vacante sau temporar vacante
fdrd.
a fi locliitor titular qi fbrb a exercita obligaliile funcliei debazd,
funclionarul public
va primi salariul de funclie stabilit titulaiului funcfiei publioe de conducere
vacante
sau temporar vacante. Dacd indeplineqte atribuliile unei func{ii
de demnitate
publicd vetcante sau temporar vacante frrda exercjita obligaliile
func{iei debazd",
funclionarul public va primi salariul lunar stabilit rritularului funcliei de
demnitate
publicd vacante sau temporar vacarfie.
171. Funclionarii puUti.i ai Primdriei comunei Rdzeni beneficia
zd, despor iunar
pentru eficienld in activitate. Volumul alocaliiilor ulilizate anual p.nt.l,
,po.
lunar pentru eficienlb in activitate se formeaizd, din 1 5% din fondul anual
de
salartzate' calculat in raport cu salariile de funclie pyevdzute in schema
de
incadrare a autoritSlii publice, 9i din economiile mijloacelor pentru retribuirea
muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate.
172. Persoanelor ca.re delin funclii de demnitate publicd:
- li se acordd anual un ajutor material in mdrimea unui salariu mediu lunar. in
caz de demisie, revocare sau eliberare din fi;Lnclie a persoanei cu funclie
cle
demnitate public5 pentru motive imputabile acesteia, ajutorul material deja
pldtit se recalculeazd propo(ional perioadei dr: activitateln funclie in anul
de
gestiune.

-

pot beneficia de premii cu prilejul jubileelor, sdrbdtorilor profesionale qi
al
zilelor de sdrbdtoare nelucrdtoare, care se pldtesc din contui economiei
mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv. Cuantumul
premiului unic nu va depSgi salariul lunar (sa;lariul de funclie) al salariatului

premiat.
- mdrimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sdrbdtorilor profesionale qi al
zilelor de sdrbbtoare nelucrdtoare pentru persoanele care delin funclii de

demnitate publicd din cadrul autoritdlilor administraliei publice locale se
stabile$te prin decizia autoritdlii executive a administraliei publice locale,
in

baza unui regulament aprobat de cdtre autoritatea
delibera tivd, a administratiei
publice locale.

-

beneficiazd,lunar de pldli de stimulare in rndrime de
50o/o din salariul lunar.
Pldtile respective se achitd pentru timpul efer;tiv
lucrat, proporlional salariului
lunar stabilit, din contul mijloacelor planilicate in
acest'scop in bugetele
autoritdlilor respective sau alocate de la bugetul de stat.
- pot beneficia de un premiu anual, acorJat inbaza deciziei autorita{ii
locale
deliberative, in cuantum de pind la 3 salarii lunare
in limita a 300/odin veniturile
(cu excep{ia transferurilor gi granturilor) oblirnute
suplimentar ia cele aprobate
(rectificate) pentru anul bugetar final izat, cu condilia
neadmiterii, la sfirgitul
anului bugetar, a datoriilor creditoare cu iermenul
premiul
de achitare
in cauzd' se plStegte in anul urmdtor anului bugetar finalizat, expirat.
din contul qi in
limita bugetului rectificat pentru anul in curs.
173' Personalul eare efectueazd deservirea
tehnicd gi asigurd funclionarea
autoritdlilor administraliei publice locale beneficiazd,lunai
oe ptiti de stimulare in
mdrime de pind la r5o/o din salariul de funclie.
P'ldlile ,.rp..tiur se achitd pentru
timpul efbctiv.lucrat, proporlional salariului de nncfie
stabilit din contul
mijloacelor planificate in acest scop in bugetele
aurtoritalilor respective.

III'

Condifiile gi modul stabilirii/efectuirii plifilor de
stimulare
18' consiliul local aprobd suma generald a finan{drii
destinate acorddrii a pldlilor
de stimul are la propunerea primarului de ,eg,ri[ odatd
ou adoptarea bugetului
pentru anul urmdtor qi limita statelor de persona"l
a primdriei, in .orro4iit. legii gi in
conformiterte cu posibilitdlile financiare.
19' consiliul local, Jla propunerea primarului
decide stabilirea sau modificarea
finan{drii destinate pl61ilor de stimuiare ori de
cite ori estp necesar pe parcursul
anului bugetar, in condiliile legii gi in conformitate
cu sursele de finanlare

disponibile.

20' Cuantumurile/mdrimile

concrete qi persoan.ele care beneficiaz1 de pld1i
suplimentare, se stabilesc pe parcursul anului
de r;dtre primar prin disp ozilie, in
conformitate cu deciziLile totttiliului local menlionrate
la punctele i g gi 19, precum
qi in conformitate cu cadrul legal. in acest
,.ns ,ru sunt necesare alte d,ecizii
suplimentare.

21' Iniliativa privind acordarea.plSlilor de suplimentare
apa(ine primarului,
r epr ezentanlil
primdri
or

sal

aria{ilor

22' Temei pentlu

ei comunei Rdzeni.

acordarea p161i1or suplimentar:e pot servi dupa
caz: legea,
rezultatele qi performanla individuard ra servi.iu,
p..ior-;;i"^;;ctivd, zilele de
sdrbdtoare, jubilee qi anivers 6rile, sirguin{a qi
aedicalia in exercitarea atribuliilor
de serviciu, manifestarea de iniliativd gI inovaiie,
et,;.

23. Premiul unic aco.rlx cu prilejul jubileelor
etc'), cu ocazia^ sdrbdtorilor profesionale

(20,25,3Q,35, 40, 45, 50,55 ani,
Auionomiei Locale qi al
Lucrdtorului din Administra{ia Publicd Local e,iziuu
ziua Funclionarului publ ic, ziua
juristului, Ziua
etc.), zirelor de ,6rb;;i icr6riur,, ziua
Independenlei, _,finansistuiui,
paqte etc. qi arte zire
oragului,
Fqnrl
nerucratoare in
)
conformitate
cu codului Muncii, in cuantum pind la
un salpriu mediu lunar.

IV. Dispozifii fin:rle
24, Achitarea pldlilor men{ionate se vor efectua
din contpl economiei formate la
compartimentul cheltueli de personal pentru
anul curent la Cod eco 211000

,,remunerarea muncii,,.

17. Contabilitatea primdriei va efectua
calcula:ea pldtrilor in baza dispozitriilor
emise de cdtre primar in corespundere cu
legisla{ia in vigoare.

Specialist in
Munteanu

@

