PROIECT DE DECIZIE Nr.6t4
Din 2l decembrie 201g
Cu privire Ia aprobarea statelor de personal.
In corespundere cu art.14(2) al Legil privind administra{ia publicd
locald
Nr'436-XVI din 28.12.2006, Legea Nr.158-XVI din 4 iulie 20bs privire
.,,
la funclia
publicd 9i statutul trlnclionarului public, Hotdrirea Guvernului
Nr.zo1 (anexa Nr.5)
din 11 martie 2009, Hotirirea Guvernului nr.38l din 13.04.2006,,cu privire
la
condiliile de salarizare a personalului din unitdlile bugetare,,, Legea
cu privirela
sistemul de sararizarc in sectorul bugetar nr.:is-xvt din zz:).zoos,
consiliul

comunal Rdzeni

DECIDE

1'

:

Se aprobd statele de personal a Primdriei Rdzeni pentru anul
z1lg,dupd cum

urmeazd,:
Denumirea

Cod / Org2

Aparatul primarului

10690

Invlfimintul

-

Institutia de Educa{ie 05192

Timpurie
nr.1 "Ghiocel"
- Institulia de Educalie
Timpurie
Nr.2 "Alunelul"
- Institulia de Educatie
Timpurie "Buburuza',
din Mileqtii Noi
Total invitimint

12r0
29,96

38,1 6

r3026

9,71

76,73
05201

Inculet"
Biblioteca Publicd o'Elena 05200
Alistar"
Total cultura
Servicii de suport
10690
Tgl4l pe primirie :
2. Controlul executdrii pr.
Dl Ion Cre{u.
Contabil

GlitaU)

05193

Cultura

Cdminul Cultural "Ion

Efectivul de personal

- $ef grCea

9

)\
11.5
4
104,23

.i
TafianaTitica,

NOTA INF'ORMATIVA
la proiectul de decizie "Cu privire Ia aprobarea statelor

de personal,,.

Proiectul deciziei a fost elaborat in temeiul art.14(2) al Legii privind
adminisrralia
publicd locald Nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea Nr.158-XVI
din 4 iulie 200g cu
privire la funclia publicd gi statutul funclioiarului public, Hotdrirea
Guvernului
Nr'201 (anexa Nr'5) din 11 martie zoog, Hotirirea Guvernului
nr.38l din
l3'04'2006"Cu privire Ia condiliile de salarizarc a porsonalului
din unit6{ile
bugetare", Legea cu privirela sistemul de salarizare in sectorul
bugetar nr.355-XVI
din23.12.2005.
Principala prevedere a proiectului este buna organizare a activitalii primariei.
Statele de personal teprezintd, documentullabelar in care ,int
,p."ificate toate
subdiviziuniie strucfurale, denumirea func{iilor publice sau posturilor,
sarcinile de
bazd ale funcliilor publice sau posturilor, pi...r* gi categoriile
funcliilor publice sau
posturilor din cadrul autoritdlii publice.
Se propune de aprobat urmdtorul stat de funclii al Prirndriei
Rdzeni pentru anul
20t9 :
1 ).Aparatul Primarului
- 12 unitdti:
2). Institu{ia de
!{ucatie Timpurie Nr.l"Ghiocel,, - 2g,B6unit61i;
3). Institulia de E{uca}ie Timpurie Nr.2"Alunelul" 3g,16
unitdli;
4). Institulia de Educalie Timpurie "Buburuza', Mileqtii Noi * g,it
unitali
5).Cdminul cultural"Ion Inculel" - 9 unitdli
6).Biblioteca Publicd,,Elena Alistar" 2,5 unitdti
7).Servicii de sport - 4 unitdli
Total pe primdrie - 104,23 unitdfi.
Implementarca proiectului de decizie "Cu privire la aprobarea
statelor de personal,,
va suporta cheltuieli din contul resurselor financiare aprobate
in buget pentru anul

2019.
Proiectul se incorporeazd.in sistemul actelor normative.

in

scopul respectbrii prevederilor Legii 239 din 13 l.roiembrie 2013
privind
trarsparen{a procesului decisional, proiectul deciziei este plasat
pe pagiia web
oficiald a Primdriei www.razeni.md, secliunea qedintele consiliului.
La elaborarea proiectului de decizie "Cu privire la aprobarea statelor
de personal,,,
cont
deprevederile
art.
61it
atrt.
35
ain.
gi
4
,,h'i
art 37 alin. 6 ale
_s;a linut
Nr'100 din 22-12.2017 ,,Cu privire la actele normative'l art. 28 alin. 3 al Legii
t-eiii
Nr.82 din 25.05. 2017,,Integritdti".
Proiectul de decizie "Cu privire la aprobarea statelor de personal,,,
se prezintd,
comisiilor consultative de geciplitate pentru avizare qi aprobare ?n qedin!6.
Ion crefu

contrasem,rultt-* VY
Contabil - $ef 9,gW

Coordonat : Jurist
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,MI
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