
Proiect 

DECIZIE nr. 8/9 

din 16 decembrie 2021 

 

 Cu privire la acordarea premiului anual 

conducătorilor instituțiilor din subordinea  

Consiliului raional Ștefan Vodă  

pentru rezultatele activității în anul 2021 

 

 În temeiul art. 211 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441-447, art. 715),                                    

cu modificările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza art. 43 alin. (2) art. 46 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se acordă premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2021, persoanelor care au deţinut 

funcţii de demnitate publică la Consiliului raional Ștefan Vodă, în mărime de 50% din salariul                        

de bază luat în calcul conform zilelor efectiv lucrate în anul 2021, pentru fiecare,                                                   

conform anexei nr. 1. 

2. Se acordă premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2021, persoanelor care au deţinut 

funcţii de conducător, cu statut de funcționar public din cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă, 

în mărime de 50% din salariul de bază luat în calcul conform zilelor efectiv lucrate în anul 2021, 

pentru fiecare, conform anexei nr. 2. 

3. Conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă, vor emite acte 

administrative de acordare a premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2021, 

personalului din subordine, conform prevederilor legislației în vigoare. 

4. Pentru acordarea premiului anual se vor utiliza mijloacele fondului de salarizare în mărime de 

până la 50% din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual, 

calculate la 30 noiembrie 2021 sau la ultima zi de activitate în cadrul unității bugetare anterioară 

datei de 30 noiembrie 2021, proporțional timpului efectiv lucrat în anul 2021. 

5. Premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2021 se va acorda în luna decembrie 2021, 

în limitele volumului cheltuielilor de personal prevăzute în anul 2021, de unitățile bugetare. 

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, președinte al raionului. 

7. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe 

pagina web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

                 Aparatului președintelui raionului; 

                 Direcției finanțe; 

 

 

    Preşedinte al şedinţei                                                                                   

Contrasemnează:  

   Secretar al Consiliului raional                                                                    Ion Ţurcan 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN  VODĂ 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 8/9 din 16.12.2021 

 

Lista nominală a persoanelor  

pentru acordarea premiului anual, conform rezultatelor activității în anul 2021,  

care au deţinut funcţii de demnitate publică  

Nr. 

d/o 
Nume, prenume Funcția Procentul acordat 

pentru premiul anual (%) 

1. președinte 50 

2. vicepreședinte 50 

3. vicepreședinte 50 

 

Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 8/9 din 16.12.2021 

 

Lista nominală a persoanelor  

pentru acordarea premiului anual, conform rezultatele activității în anul 2019,  

care au deţinut funcţii de conducător, cu statut de funcționar public 

Nr. 

d/o 
Nume, prenume Funcția Procentul acordat 

pentru premiul anual (%) 

1. Secretar al Consiliului raional 50 

2. Șef al direcției finanțe 50 

3. Șef al direcției generale educație 50 

4. Șef al direcției generale asistență socială și protecția familiei 50 

5. Șef al direcției cultură, tineret, sport și turism 50 

6. Șef al direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri 50 

7. Șef al direcției agricultură și alimentație 50 

8. Șef al direcției economie și atragerea investițiilor 50 
 




