REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

PECIIYEJII,IKA MOJUIOBA
PAROHHbIfr COBET KAXYJI

MD-3909, mun.Cahul, Pia{a Independenfei, 2

MD-3909, r,ryn.Kaxyn, IIflqa l4uaeuenAesqefi , 2

tol. (2991 2- 49 -88, fr x. (299) z-20 -5

I

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

DECIZTN
mun. Cahul

Nr. 02105-IV

din 28 martie 20f9

Cu privire la acordarea premiului anual

in temeiul art. 43 qi art.46 din Legea Republicii

Moldova privind administralia
public6 locali nr. 436-XVI din28.12.2006, art.24 alin.(1) lit. a) $i art. 30 lit. c) din Legea
finantelor publice gi responsabilit[fii bugetar-fiscale nr.I 81 din 25.47 .2014, art. 32 lit. a) din
Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale, cu modificSrile gi
completdrile ulterioare, pct. 22, 23,24 qi 25 din Hotlrlrea Guvernului nr. 18012013 cu
privire la plata premiului anual personalului din unitdfile bugetare, cu modific[rile gi
completfuile ulterioare, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea
bugetului, aprobat prin ordinul Ministrului Finantelor nr.2A9 din 24.12.2A$,
Regulamentului privind premierea anualE a persoanelor care delin funclii de demnitate
publicd din cadrul Consiliului Raional Cahul aprobat prin Decizia nr.06/13-III din
ll.l2.2Al4, Regulamentului privind stabilirea pldfilor suplimentare (premiului anual)
funcfionarilor publici de conducere gi de execufie din cadrul Aparatului preqedintelui
raionului qi subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul, aprobat prin Decizianr.06lt4-III din
11.12.2014, Consiliul Raional Cahul
DECIDE:
l. Se acordi persoanelor care de{in funclii de demnitate public[ din cadrul Consiliului
Raional Cahul premiul anual in limita de pini la 30Yo din veniturile (cu exceptia
transferurilor gi granturilor) oblinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru
anul bugetar 2018, dup[ cum urmeazf,:
1.1 Groza lon, pregedintele raionului Cahul, in cuantum de trei salarii lunare;
I.2 Drangoi Sergiu, vicepreqedintele raionului Cahul, in cuantum de trei salarii lunare;
1.3 Calmic Vladimir, vicepregedintele raionului Cahul, in cuantum de trei salarii lunare;
1.4 Cdquneanu Vlad, vicepreqedintele raionului Cahul, ln cuantum de trei salarii lunare.
2. Se imputerniceqte preqedintele raionului, dl Ion Groza, sd acorde premiul anual
funclionarilor publici de conducere qi de execufie care la data adopt[rii prezentei Decizii
activeazd in cadrul Aparatului preqedintelui raionului 9i in cadrul subdiviziunilor
Consiliului Raional Cahul.
3. Cuantumul unui premiu anual nu va depdqi 3 salarii lunare (de funcfie) conform
salariului calculat pentru luna noiembrie 2018 qi se va acorda cu respectarea prevederilor
Regulamentului privind premierea anuali a persoanelor care defin funclii de demnitate
publicf, din cadrul Consiliului Raional Cahul aprobat prin Decizia nr.06/13-III din
ll.l2.2AU qi Regulamentului privind stabilirea pl6{ilor suplimentare (premiului anual)
funclionarilor publici de conducere gi de execufie din cadrul Aparatului prqedintelui

raionului qi subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul, aprobat prin Decizianr.06114-III
din 11.12.2014.
4. Se aprob[ rectificarea pdrfii de cheltuieli a bugetului raional pe anul 2019 spre majorare
din contul mijloacelor bugetare ale soldului disponibil din 31.12.2018, ln sumd de
588871,00 lei (in limita de pini h 3AYa din veniturile (cu exceptia transferurilor pi
granturilor) obfinute suplimenkr la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar 2018),
cu repartizarea surselor financiare penffu achitarea premiului anual persoanelor care
delin functii de demnitate publicd qi funcfionarilor publici, dup[ cum urmeazL
- 67180,00 lei, Direc{iei generale asistenlE socialS gi protecfie a familiei, institutia
03756;
- 75035,00lei, Direcliei generale invltimint, institulia 03754:
- 98686,00lei, Direcfiei generale finanfe, instituJia 13332.
- 219160,00 lei, Aparatului preqedintelui raionului, institutia 1067 4;
- 41610,00lei, Direcfiei agriculturA gi dezvoltare economicd, institulia 13331;
52460,A0lei, Direcfiei construcfii, drumuri gi dezvoltare teritoriald, institutia 13330;
- 14860,00lei, Serviciului relafii funciare gi cadastru, institulia 11967;
- 13280,00lei, Secfiei cultur6, institu.tia 13470:
- 6600,00 lei, Serviciului tineret gi sport, institutia 01639.
3. Se aprobd rectificarea pdrlii de cheltuieli a bugetului raional Cahul pe anul 2019 spre
majorare, din contul mijloacelor bugetare ale soldului disponibil din 31.12.2A18, in
suml de 161938,00 lei curepartizarea surselor financiare pentru achitarea contribuliilor
qi primelor de asigurdri sociale de stat obligatorii, dupd cum urmeaz6:
- 18474,00 lei, Direcliei asistenlI sociali gi proteclie a familiei, institutia 03756;
- 20635,00 lei, Direc{iei generale invf,{f,mint, institutia03754;
- 6A269,00 lei, Aparatului preqedintelui raionului, institulia 1067 4;
- 11442,A0 lei, Direcfiei agriculturi gi dezvoltare economicS, institutia 13331;
14425,00lei, Direcfiei construcfii, drumuri gi dezvoltare teritoriali, instituJia13330;
- 4087,00lei, Serviciului relafii funciare gi cadastru, institufia 11967
- 3652,A0lei, Secliei cultur[ Cahul, institutia 13470;
1815,00 lei" Serviciului tineret gi sport, institufia Al$9;
27139,00lei, Direcfiei generale finante, institulia 13332.
6. Direclia general[ finanfe (dl Constantin Hodenco) va efectua modificdri in bugetul
raional conform prezentei decizii, cu inregistrarea in SIMF ca indicatori precizali
pentru anul2019.
7. Controlul executf,rii prezentei decizii va fr exercitat de Comisia consultativf,
economie, reforme, buget, finante gi relafii transfrontaliere (pregedinte dl $tefan
Bratu).
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