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PROIECT 

DECIZIE                                                 

09  decembrie 2022                                                                      Nr. 09/08-XXVII 

 

“Cu privire la trecerea în treapta superioară de salarizare”  
 

      În temeiul art.14 alin. (2) lit. u) din Legea nr.436/2006 privind administraţia 

publică locală, art.12 alin. (6) lit.b) și (7) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar, Codului Muncii al RM nr.154/2003, 

Hotărîrii Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, proces verbal 

privind stabilirea vechimii în muncă, ținînd cont de avizul comisiei consultative de 

specialitate, drept, disciplină, probleme sociale, învățămînt, sănătate, cultură, culte 

și turism, Consiliul comunal  Ciobalaccia  

 

DECIDE: 
 

1. Se trece dna Turlacov Luminița, secretar al consiliului comunal Ciobalaccia, 

începînd cu data de 12.12.2022, în treapta superioară de salarizare -IV, clasa de 

salarizare -67 și coeficientul de salarizare –3.98. 

2. Contabilitatea va calcula și achita titularului funcției salariul lunar ținînd cont 

de prevederile pct.1 din prezenta decizie și alte drepturi salariale acordate 

suplimentar la salariul de bază corespunzător.  

3. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat al Actelor Locale se aduce la 

cunoștință persoanei vizate, în termenii stabiliți de legislație. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei 

consultative de specialitate drept, disciplină, probleme sociale, învățămînt, 

sănătate, cultură, culte și turism, Consiliul comunal  Ciobalaccia  

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                              

Avizat: 

Secretar al consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                            Luminița TURLACOV 
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Notă informativă 

La proiectul de decizie 

Nr. 09/08-XXVII din 09.12.2022 
 

“Cu privire la trecerea în treapta superioară de salarizare” 

 

      În temeiul art.14 alin. (2) lit. u) din Legea nr.436/2006 privind administraţia 

publică locală, art.12 alin. (6) lit.b) și (7) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar, Codului Muncii al RM nr.154/2003, 

Hotărîrii Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, proces verbal 

privind stabilirea vechimii în muncă în serviciul public de 10 ani. 

 

Se propune stabilirea treaptei superioare de salarizare -IV, clasa de salarizare -67 și 

coeficientul de salarizare –3.98, dnei Turlacov Luminița, secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia, începînd cu data de 12.12.2022.  
 

 

 

 

 

 

 

Primarul comunei Ciobalaccia                                                    Gheorghe Pîrciu 

 


