
 

 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 

_____________________________________________________________________________ 
         Fax: 273/70/2/36; telefon 273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 

PROIECT 

 

DECIZIE                  

 

01 iulie 2022                                                                                                    Nr. 04/11-XXVII   

          

„Cu privire la acordarea premiului unic” 

          În  temeiul  art. 14 din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, art. 111  alin. (1) 

lit. j) din  Codul Muncii al Republicii Moldova, art. 21 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 cu privire la 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, cu prilejul Hramului bisericii ,,Sf. Constantin și 

maica sa Elena,, 

DECIDE: 

1. Se acordă premiu unic cu prilejul Hramului bisericii ,,Sf. Constantin și maica sa Elena,, din 

fondul de salarizare pentru anul 2022, cod eco 211180, primarului comunei Ciobalaccia dlui 

Gheorghe Pîrciu în suma de 8400 lei. 

2. Contabilitatea primăriei va efectua calculele corespunzătoare conform legislației în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate activități economico-financiare  a consiliului comunal Ciobalaccia 

 

 

 

 

Președintele ședinței    

                                                               

Avizat: 

Secretarul consiliului comunal Ciobalaccia                                              Luminița TURLACOV 
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Notă informativă 

La proiectul de decizie nr. 04/11-XXVII din 01.07.2022 

„Cu privire la acordarea premiului unic” 

 

 

În conformitate cu art. 21 din Legea nr. 270/2018 cu privire la sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar care prevede: 

(1) Personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premii unice cu prilejul 

sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din 

contul economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv, dar nu 

mai mult de 5% din fondul anual de salarizare la nivel de unitate bugetară. 

(2) Cuantumul premiului unic, în fiecare caz în parte, nu va depăși salariul de bază 

al persoanei premiate. 

(3) Premii unice pot fi acordate și drept măsuri de stimulare, dacă acestea sunt 

prevăzute în legi speciale, cu respectarea condițiilor alin. (1) și (2) din prezentul articol. 

       Conform art. 111  alin. (1) lit. j) din  Codul Muncii al Republicii Moldova, cu prilejul 

Hramului bisericii ,,Sf. Constantin și maica sa Elena,, se propune acordarea unui premiu 

unic cu prilejul Hramului bisericii ,,Sf. Constantin și maica sa Elena,, din fondul de 

salarizare pentru anul 2022, cod eco 211180, primarului comunei Ciobalaccia dlui 

Gheorghe Pîrciu în suma de 8400 lei. 
 

 

 

Secretar al consiliului 

 comunal Ciobalaccia                                                           Turlacov Luminița 

 

 

 
 


