REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

PECIIYEJIIIKA MONNOBA
PAROHHbIfr COBET KAXyJI

MD-3909, mun.Cahul, Piafa Independenlei, 2

MD-3909, vryn.Kaxyl, flqqa I4Haeneugenqefi , 2

tel(299) 2-49 -88, fax.(299) 2-20-58

tel. (29 9)

2 - 49 - I

8, fax. (29 9)

2 -20 - 5 8

DECTZTE
mun. Cahul

Nr. 05/24-IV

11 octombrie 20I8

Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a premiilor
cu prilejul jubileelor, al sirbitorilor profesionale qi al zilelor
de sirbitoare nelucritoare pentru persoanele care defin func{ii
de demnitate publici din cadrul Consiliului Raional Cahul

in scopul

reglementdrii modului qi criteriilor de acordare a premiilor cu
dI sdrbStorilor profesionale qi al zilelor de sdrbdtoare
nelucrdtoare pentru persoanele care delin funclii de demnitate publici din cadrul
Consiliului Raional Cahul, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legii nr. I99
din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcfii de demnitate publicd,
art. 8 aIin. (2), qi (2t) din Legea nr.355 din23.12.2005 cu privire la sistemul de
salarizarc in sectorul bugetar, art'.43, arI.46 gi art.81 din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administralia publicd 1oca16, linind cont de avinil Comisiei
consultative de specialitate, Consiliul Raional Cahul
DECIDE:
1. Se aprobi Regulamentul de stabilire a premiilor cu prilejul jubileelor, al
sdrbdtorilor profesionale qi aI zilelor de sirbdtoare nelucrdtoare pentru
persoanele care delin funclii de demnitate publicd din cadrul Consiliului
Raional Cahul, conform anexei.
2. Se stabilegte, cd cuantumul premiului unic nu va depdqi salariul de func1ie al
demnitarului premiat qi va fi pldtit din contul economiei mijloacelor pentru
retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv.
3. Se imputerniceqte preqedintele raionului sd emitd dispoziliile de premiere in

prilejul jubileelor,

conformitate cu prezenta decizie.

4. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina Comisiei
consultative probleme economie, buget, finanle qi relalii transfrontaliere
(pregedinte dl $tefan Bgt}r).
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REGULA
' de stabilire a premiilor cu prilejul jubileelor,
al sirbitorilor profesionale qi al zilelor de sirbitoare nelucrdtoare
pentru persoanele care de{in func{ii de demnitate publici
din cadrul Consiliului Raional Cahul

1.

I. Dispozifii generale
Prezentul Regulament stabilegte modul gi criteriile de acordare a premiilor cu
prilejul jubileelor, al sbrbdtorilor profesionale qi al zilelor de sdrbdtoare
nelucrdtoare pentru persoanele care delin funclii de demnitate publici din
cadrul Consiliului Raional Cahul qi este adoptat in conformitate cu prevederile
art. 16 al Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu
funclii de demnitate publicd, art. 8 alin. (2) qi a\in.(2t) al Legii nr.355 din
23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare.

) Prevederile prezentului Regulament au acfiune asupra persoanelor care delin
funclii de demnitate publicd din cadrul Consiliului Raional Cahul
preqedintele qi vicepreqedinfii raionului.
3. Prezentul regulament nu limiteazd dreptul persoanelor menlionate la punctul 2
de a beneficia gi de alte p161i qi suplimente prevdzute de legislalia in vigoare,
dar nemenlionate in prezentul regulament.

II. Mirimea premiilor persoanelor cu funcfie de demnitate publici
(pregedintele, vicepregedinfii raionului)
4. Preqedintele, vicepregedin{ii raionului beneficiazd de premii cu prilejul
jubileelor, al sdrbdtorilor profesionale qi al zilelor de sdrbbtoare nelucrdtoare
care se pldtesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii,
alocate pe anul respectiv.
f,. Iniliativa privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, al sdrbdtorilor
profesionale gi al zilelor de sdrbitoare nelucrdtoare pentru persoanele care delin
funclii de demnitate publicd din cadrul Consiliului Raional Cahul aparline
pregedintelui raionului.
6. Mdrimea premiilor se stabilegte prin dispozilia preqedintelui raionului emisd in
baza atribuliilor suplimentare delegate acestuia de cdtre Consiliul Raional, cu
respectarea prevederilor prezentului regulament. Cuantumul premiului unic cu
prilejul jubileelor, al sdrbdtorilor profesionale gi aI zilelor de sdrbdtoare
nelucrdtoare nu va depdgi salariul lunar (salariul de funcfie) al demnitarului
premiat.

III. Criteriile

de premiere a persoanelor
cu func{ie de demnitate publici

7. Pregedintele, vicepregedinfii raionului beneficiazd de premii cu prilejul
jubileelor, al sdrbdtorilor profesionale qi al zilelor de sdrbdtoare nelucrdtoare

-

-

pentru:
succese remarcabile obfinute in executarea atribuliilor de serviciu stabilite;
respectarea principiilor fundamentale de exercitare a funcliei de demnitate
publicS, expuse in Legea' nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul
persoanei cu funclie de demnitate public6: legalitate, liberul consim!6mint,
transparenld, exemplul personal, responsabilitate, loialitate;
asigurarea bunei funclionalitdli
subdiviziunilor Consiliului Raional
subordonate conforrn organigramei;
participarea Ia planificarea, gestionarea gi controlul resurselor financiare
publice, inclusiv gestionarea eficientd a bunurilor din domeniul public gi
privat de interes raional.

a

VI. Dispozifii'finale

cu func1ie de demnitate publicS, care au sancliuni disciplinare
nestinse, nu pot beneficia de premii cu prilejul jubileelor, al sdrbdtorilor

8. Persoanele

profesionale qi aI zilelor de sdrbdtoare nelucrdtoare.
9. Achitarea premiilor cu prilejul jubileelor, al sSrbdtorilor profesionale qi al
zilelor de sdrbStoare nelucritoare pentru persoanele care delin funclii de
demnitate publicd din cadrul Consiliului Raional Cahul se va efectua de cdtre
contabilitate in baza dispoziliei emise de preqedintele raionului, din contul
economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv, cu
respectarea prevederilor indicate in pct. 6 din prezentul Regulament.

