I'}ROIECT IDE DECIZIE nr.2ll6
Din 16 martie 2018

Privind regulamentul 6'Cu privirye la acordarea unor
pldfi de stimulare functionarilor publici din cadrut Primiriei

rcomunei

Rizenitt.

in

conformitate cu prevederile art. 14, aIin.2, al Legii privind adrninisdtralia
publicd locald nr.436-XVI din 28.12.?006,
- pct.2 din Hotdrirea Guvernului nr.331 din 28.05 .2012 "Privind salarizarea
funcJionarilor publici" ;
- Hotdrirea Guvernului nr.666 drn23.08.2017 "Cuprivire la modificarea qi
completarea unor hotdriri ale Guvernului";
- Hotdrirea Guvernului nr.38lt qlin 13 aprilie 2006 "Cu privire la condiliile de
salaizare a personalului din unitdlile bugetare;
- Hotbrirea Guvernului nr.767 din 23.08 .2\I7"Privind modificarea qi
completarea unor

Hotdriri ale Guvernului, in scopul reglementdrii modului

qi condiliilor de acordare a altor p16!i de stimulare funcfionarilor publici clin cadrul

Primdriei, consiliul comunal

DECIDE:

"Cu privire la acordareaunor p16!i de ptimulare
funclionarilor publici dinL cadrul Primdriei comunei Rdzeni".
2. Executarea prevederilor prezentului Regulament se asumd contabilului - qef
al Primdriei Dna TatianaTitica.
3. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune in seama
primarului comunei Dl Ion Cre-tu.
1. Se aprobb Regulamentul

Serghei

Munteanu

i

,.

Anexi la Decizia Consiliului
comunal Rizeni
Nr.2/16 din 16 martie 2018
REG LAMENTUL
e stl

in cadrul

I. Dispozifii generale
1. Prezentul Regulamernt este adoptat in baza prevederilor p. 2 dinrrHotdrirea
Guvernului nr. 331 din 28.05.201? privind salaizarea funclionarilor publici,
Hotdrirea Guvernuluinr. 666 din 23.08.2017 cu privire Ia modif,ioafea qi
completarea unor hotdriri ale Guverrlului,
Hotdririi Guvernului rur.381 din 13 aprilie

2006,,Cu privire la condiliile

de

23.08.2017 privind modificarea gi
unor Hotdriri ale Guveinul,uir, -in
scopul reglementSrii modului gi
liilor de acordare a altor plali de stimulare
funclionarilor din cadrul Primdriei comunei Rdzeni.
2. Prevederile prezentulrui Regulamept au acliune asupra funclionarilor publici a
Primdriei comunei Rdzeni.
3. in sensul prezentului Regulament gi in conformitate cu legislalia in viggaae
definesc Ai se disting urmdtoarele nofiuni:

se

Premiu unual - o platd anuald acordatd funclionarilor publici egal cu I0% din
salariul anual total, acordat propor[ional cu
in anul'respectiv,
in condiiile prevdzute de legislalia in vigoare
lament
1

Premiu unic - o platdcare se pldteSte pentru activitatea des/dsuratd pe perioada
unei luni calendaristice, tn timpul normal de muncd, proporlional cu durita efectiv
lucrqtd.

Pldfr de stimulare - care se achitd din contul mijloacelor alocate anual ti limiia a
15% din fondul anuql de salarizqre, calculat in raport cu salariile de
funclie
prevdzute tn schema de incadrere e autoritdlii publice gi economiile mijloacelor
pentru retribuirea muncii qlocate pe anul respectiv.
Suplimentele
suplimentard

de

platd

pentru muncy suplimentard - pentru activitate

II. Acordarea alton pH{i

de stimulare
4. Funclionarii publici ai Primdriei comunei Rdzeni benefi ciazd, de un premiu

anual.

,,1

5. Fremiu anual egal cu IIYo din salariul anual total, acord{t proporfional cu timpul
efectiv lucrat in anul respectiv.
6. Premiul anual poate fi redus sau anulat
fost sanclionafi disciplinar in anul pehtru
suspenddrii de cdtre instanfa de judeqatd

funclionarului, premiul se va acorda tn c
7. Premiul anual se pldteqte in anul ur:mdtor celui pentru ca{e se face premierea.
8. Primdria comunei Rdzeni poate stpbili funclionarilor pu$lici un premiu anual,
acordat inbaza deciziei Consiliului cpmunal Rdzeni, in cualtum de pind la 3 salarii
lunare in limita a 30Yo din veniturile (cu exceplia transferur]ilor gi granturilor)
obfinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anf-rl bugetar finalizat;,sy1 i
condilia neadmiterii, la sfirgitul anului bugetar, a datoriilor lreditoare cu termenul
cauzd" se acordd inbazaprezQntului regulament qi se
bugetqr ftnalizat, din contul gi in limita bugetului
9. Funclionarii publici ai Primdriei cpmu
10. Premiile unice se acordd funcfior;raril

profesionale gi al zilelor de sdrbbtoare
economiei mijloacelor pentru retribui
Cuantumul premiului unic nu va depirgi s
11. Funclionarii publici ai Primdriei co
stimulare.
12. PIdtiIe de stimulare se achitd clin co
I5oh din fondul anual de salarizare. c
prevdzute in schema de incadrare a aut
pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Cuantfmul premiului unic nu
va depdgi salariul de funclie al salariatului premiat. Alte ldli de stimulare nu se
acordd funclionarilor publici din I'ri:miria comunei Rdze{ri eare, pe perioada de
gestiune, au fost sanclionafi disciplinar. in cazul in ca{e instanla de judecatd
suspendd actul administrativ de sanctionare a funcfionarufui, pldlile se acordd in
condiliile generale prevdzute de prezerntul regulament.
13. Funclionarii publici ai Primdriei oomunei Rdzeni beneflciazd de suplimentele
de plati pentru munca suplimentard.

14. Pentru activitate suplimentard, funclionarul public al Pri]mdriei comunei Razeni
are dreptul la:
a) platd,pentru orele prestate peste ctu
zilele de sdrbdtoare nelucrdtoarc gi/sau
desfrgurate potrivit atribuliilor din fiqa

b) suplimente pentru cumularea atrib
funclii publice vacante sau temporar vacante.

15. Plata orelor prestate peste durata no
sdrbdtoare nelucrbtoare qi/sau in zilele de
qi mdrimile specificate Ia art. 19 din { ege
la funclia publicd gi statutul funclionarul
16. Suplimentele pentru cumularea apribu
funclii publice vacante sau temporar vac
conducere qi de execufie prin act adqlinis
pe parcursul lunii
100% din

salariul

titularului funcfiei
conducere pot cumula doar funclii dEf execufie.
17. Pentru executarea de cdtre locfiitprul

lit

,

.,.

conducere vacante sau temporar vaczpnte
exercitd atribuliile funcJiei publice de co
a fi locliitor titular gi ftrd a exerciteu gblig
va primi salariul de funclie stabilit titul
sau temporar vacante. Dacd indeplinqgte
publicd vacante sau temporar vacantg frr
funclionarul public va primi salariurl funar stabilit titularululi funcliei de demnitate
publicd vacante sau tempo rar vacante.

III. Condi{iile gi modul s{abilirii/efectuirii pt{por de stimulare
L8. Consiliul local aprobd suma ge4erald a ftnanldrii destinate acorddrii a pldlilor
de stimularc la propunerea primarului de regulS odatd cu adoptarea bugetului
pentru anul urmdtor gi limita statelor de personal a primiri$i, in condiliile legii gi in
conformitate cu posibilitdlile financiare.

19. Consiliul local, la propunerea pri
finanldrii destinate pldlilor de stimulare
anului bugetar, in condifiile legii gi
disponibile.

20. Cuantumurile/mdrimile concrete qi persoanele carb beneftctazd de pldli
suplimentare, se stabilesc pe parcurrlul anului de cdtre Prfmar prin disp ozilie, in
conformitate cu deciziile consiliului local menlionate lapunctele 18 qi 19, precum
qi in conformitate cu cadrul legal. in acest ..r, ,r., su{rt necesare alte dectzii
suplimentare.

21. Iniliativa privind acordarea pldlilor de

suplimentape aparline primarului,
reprezentanlilor salarialilor Primdriei comunei Rdzeni.

22. Temei pentru acordarea p16!ikrr suplimentare pot servi dupd caz:

legea,

rezultatele qi perforrnanla individualp la serviciu, performlnla colectivd, zilele de

IV. Dispozi{ii finale
24. Achitarea

pld[il

,,remunerarea

muncii".

menlionate sQ vor efectua din contul conomiei formate la
compartimentul che ueli de perso{ral pentru anul cureht a Cod eqo 211000
i

25. Contabihtatea rimdriei va efdctua calcularea pld1ilor in baza dispozigiilor

Specialist in economie

Munteanu Serghei

