
 

                                                                                            Proiect 
REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 

 
DECIZIEnr.  9/ 

din ____________________2022 
 

Cu privire la acordarea premiului anual 
personalului cu funcții de demnitate publică 
 pentru rezultatele activității în anul 2022 

 
     În conformitate cu art.211 din legea nr.270 din 23.11.2018  privind sistemul unitar de 
salarizare în sectorul bugetar, 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a 
prevederilor legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, cu 
modificările ulterioare, 
 în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 – 
XVI din 28.12.2006, Consiliul orășenesc Căușeni, DECIDE: 

 
1. Se acordă persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul primăriei orașului Căușeni, 
premiu anual în mărime de 50% din salariul de bază stabilit corespunzător funcțiilor deținute, 
pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2022, proporțional timpului efectiv lucrat, 
conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
2. Se stabilește achitarea premiului anual din contul economiei mijloacelor  financiare alocate 
pentru retribuiirea muncii pentru anul 2022. 
3. Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 zile de la data comunicării, la judecătoria 
Căușeni, sediul central, pe adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 86.   
4.  Prezenta decizie se comunică: 
 - domnului Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni; 
 - domnului Coroi Ruslan, viceprimarul orașului Căușeni; 
 - domnului Caraman Victor, viceprimarul orașului Căușeni 
 - Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la cunoștință publică prin 
intermediul plasării pe pagina web a Primăriei orașului Căușeni și includerii în  Registrul de stat 
al actelor locale. 
 

PREȘEDINTELE                  SECRETARUL CONSILIULUI                                                               
ȘEDINȚEI                                          ORĂȘENESC   
                                                     Ala Cucoș -Chiseliță 

 
                   Primar                                                                          Anatolie Donțu 
  
                  Contabil-șef                                                                  Olesea Procopenco 
 
                  Secretarul Consiliului Orășenesc                                 Ala Cucoș - Chiseliță  
 

      Avizat:                                                                            Anatoie Focșa        

 

 

 



Anexă 

la decizia consiliului orășenesc Căușeni  

nr. 9/      din ______________ 2022 

 

Lista nominală a persoanelor cu funcții de demnitate publică  

din cadrul primăriei orașului Căușeni 

care vor beneficia de premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2022 

 

Nr. 

 d/o 

Numele, prenumele Funcția % 

1 Donțu Anatolie  primarul or. Căușeni 50 

2 Coroi Ruslan viceprimarul or. Căușeni 50 

3 Caraman Victor viceprimarul or. Căușeni 50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ  
la proiectul de  Decizie 

,,Cu privire la acordarea premiului anual personalului cu funcții de demnitate publică pentru 
rezultatele activității în anul 2022” 

 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Primaria or. Căușeni, contabil-șef Olesea Procopenco  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

         Prevederile art. 211  a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,:  
,, Articolul 21

1
. Premiu anual 

(1) Personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul 
de gestiune, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. 

(2) Indicii și mărimile premiilor pentru conducătorii unităților bugetare se stabilesc de către organul 
ierarhic superior. Mărimea maximă a premiilor pentru conducători nu poate depăși 50% din salariul de bază. 

(3) Premiul anual nu se acordă salariaților care, în cursul anului, au desfășurat o activitate profesională 
ineficientă sau necorespunzătoare ori au fost sancționați disciplinar, pentru perioada termenului de validitate a 
sancțiunii disciplinare aplicate salariatului în anul de gestiune. 

(4) Pentru acordarea premiului anual se utilizează mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 
50% din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual. 

(5) Modul de acordare a premiului anual se stabilește de Guvern.” 
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul primăriei orașului Căușeni, primarul și viceprimarii vor 
beneficia de premiu anual în mărime de 50% din salariul de bază stabilit corespunzător funcțiilor deținute, 
 pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2022, proporțional timpului efectiv lucrat 
4. Fundamentarea economico-financiară 

 Achitarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul primăriei orașului Căușeni  
 se va efectua din contul economiei mijloacelor  financiare alocate pentru retribuiirea muncii pentru anul 2022. 
 La moment, în bugetul orașului Căușeni, din contul economiei mijloacelor financiare allocate pentru retribuirea 
muncii pentru anul 2022, dispunem de mijloace financiare pentru achitatea premiului anual în mărime de 50% 
 pentru persoanele cu funcții de demnitate publică: primarul orașului Căușeni și viceprimarii orașului Căușeni. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

         Prezenta decizie este adoptată în conformitate cu art.211 din legea nr.270 din 23.11.2018  privind 
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare, 

 în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 
28.12.2006 

6. Constatările expertizei anticorupție.  
           Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu afectează drepturile 
fundemantale ale omului. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 
proiectul de decizie privind alocarea premiului este plasat pe pagina web oficială a Primăriei or. Căușeni. 
Proiectul va fi supus consultărilor publice cu toate părțile interesate și va urma avizarea oficială în condițiile 
cadrului normativ. 

 

Primar                                                                             Anatolie  Donțu 

Contabil-șef                                                                   Olesea Procopenco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


