
 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 
_____________________________________________________________________________ 

   MD-7318, r. Cantemir, s. Ciobalaccia, tel.273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 

 
PROIECT 

DECIZIE 

09 noiembrie 2022                                                                         Nr. 07/05-XXVII   

                                                                        

„Cu privire la achitarea plății unice cu caracter excepțional” 

        În temeiul art.14 din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, Legea nr. 

270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, art. I, pct. 8 din Legea nr. 

260 din 09.09.2022 privind modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 

2022 nr. 202/2021, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 710/2022 privind 

repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 

nr. 205/2021, avizul comisiei consultative de specialitate activități economico-financiare, 

Consiliul comunal Ciobalaccia 

DECIDE: 

1. Se aprobă achitarea plății unice cu caracer excepțional următorilor angajați ai primăriei 

comunei Ciobalaccia, conform următorului tabel: 

Nr. d/o Nume, prenume 

angajat 

Funcția  Mărimea plății 

unice cu caracter 

excepțional 

1. Pîrciu Gheorghe Primarul comunei 

Ciobalaccia 

3000 lei 

2. Turlacov Luminița Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia 

3000 lei  

 

2. Contabilitatea primăriei va efectua calculele corespumzătoare conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

3. Prezenta decizie se publică în Registrul actelor locale și se aduce la cunoștință publică prin 

afișare în locuri publice. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comisei consultative de specialitate 
activități economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia. 

 

Președintele ședinței 

 

Avizat: 

Secretarul Consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                          Luminița TURLACOV 

 

mailto:primaria.ciobalaccia@gmail.com


Notă informativă 

 

la proiectul de decizie nr. 07/05-XXVII din 09.11.2022 

„Cu privire la achitarea plății unice cu caracter exceptional” 

 

 

Prin Legea nr.260 din 08.09.2022 (MO nr.282-290 din 16.09.2022), a fost completată 

Legea bugetului de stat pentru anul 2022 cu articolul 101 cu următorul cuprins: 

         „Art.101. – (1) Se acordă o plată unică cu caracter excepţional în mărime de 3000 

de lei pentru susţinerea unor angajaţi al căror loc de muncă de bază este în cadrul 

autorităţilor/instituţiilor bugetare, remuneraţi conform Legii nr.270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

(2) Plata unică cu caracter excepţional se acordă angajaţilor al căror salariu mediu lunar, 

calculat proporţional timpului efectiv lucrat pentru ultimele 3 luni, conform Hotărârii 

Guvernului nr.426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, este mai 

mic de 15000,0 de lei. Această plată unică se stabileşte şi se achită la locul de muncă de 

bază al angajatului. 

 

Se propune aprobare achitarii plății unice cu caracer excepțional următorilor angajați ai 

primăriei comunei Ciobalaccia, conform următorului tabel: 

Nr. d/o Nume, prenume 

angajat 

Funcția  Mărimea plății 

unice cu caracter 

excepțional 

1. Pîrciu Gheorghe Primarul comunei 

Ciobalaccia 

3000 lei 

2. Turlacov Luminița Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia 

3000 lei  

 

 

 

 

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                          Luminița TURLACOV 
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