
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 9/12
din 16 decembrie 2022

Cu privire la acordarea premiului anual 

personalului cu funcţii de demnitate publică 

pentru rezultatele activităţii în anul 2022

A 1 e

In conform itate cu art.21 din Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul

unitar de salarizare în sectorul bugetar,

Hotărârea Guvernului Republicii M oldova nr. 1231 din 12.12.2018 pentru 

punerea în aplicare a prevederilor legii 270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar, cu m odificările ulterioare,
A

In tem eiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia public 

locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1. Se acordă persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul primăriei 

oraşului Căuşeni, prem iu anual în mărime de 50% din salariul de bază stabilit 

corespunzător funcţiilor deţinute, pentru rezultatele activităţii desfăşurate în anul 

2022, proporţional timpului efectiv lucrat, conform anexei, parte integrantă a 

prezentei decizii.

2. Se stabileşte achitarea premiului anual din contul economiei mijloacelor 

financiare alocate pentru retribuiirea muncii pentru anul 2022.

la judecătoria Căuşeni, sediul central, pe adresa: or. Căuşei

3. Prezenta decizie poate fi contestată, în term en de 30 zii

Sfânt, nr. 86.
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4. Prezenta decizie se comunică:

- domnului Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- domnului Coroi Ruslan, viceprim arul oraşului Căuşeni;

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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Anexă

la decizia Consiliului orăşenesc Căuseni

12.2022
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Lista nominală a persoanelor cu funcţii de dem nitate publică
c  ̂

din cadrul primăriei oraşului Căuseni

care vor beneficia de premiul annual pentru rezultatele activităţii în
anul 2022

Nr.

d/o

Num ele/prenum e Funcţia
9 %

1 Coroi Ruslan Viceprimarul or. 

Căuseni
9

50


