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D E C I Z I E  nr. 1/31

\ din 19.02.2016

tu  privire la aprobarea Regulamentului 

ntern privind plata premiului anual 

persoanelor care deţin funcţii de demnitate 

Lublică din cadrul Primăriei comunei Lozova."

In corespundere  cu p rev ed erile  art. 8 alin. (3) al L e g ii n r.355-X V I din 23 
iecembrie 2005 cu p riv ire  la sistem ul de sa la riza re  în  sec to ru l bugetar, în 
uneiul art. 14 al L eg ii cu p riv ire  la sta tu tu l p e rso an e lo r cu funcţii de dem nitate 
ap lică, în baza art. 14 alin . (2) lit. m) al L eg ii n r.436 -X V I d in  28 decem brie  
006 priv ind  ad m in is tra ţia  p u b lică  locală , av înd  av izu l p o z itiv  al C om isiei 
onsultative de sp ec ia lita te , C onsiliu l com unal L o zo v a  DECIDE:

. Se aproba R egu lam en tu l in te rn  p riv ind  p la ta  p rem iu lu i anual persoanelo r 
ire deţin funcţii de d em n ita te  p u b lică  din cadrul P rim ărie i com unei L ozova , 
lâtit din contul v e n itu rilo r  ob ţinu te  sup lim en tar celo r ap roba te  pen tru  anul 
nanciar din taxe şi im p o z ite  locale , conform  anexei;

Se stab ileşte  că, ch e ltu ie lile  a fe ren te  de p u n erea  în  ap lica re  a p rezen tu lu i 
îgulam ent vor fi su p o rta te  d in  contu l şi în lim ita  b u g e tu lu i ap robat pentru  
.ul în  curs.

REŞEDINŢE DE ŞEDINŢĂ
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Anexa
la Decizia Consiliului satului Lozova 

nr. 1/31 din 19.02.2016
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Regulamentul intern privind plata premiului
e > v

anual persoanelor care deţin funcţii de 

demnitate publică din cadrul Primăriei comunei Lozova

I. Dispoziţii generale

Regulamentul privind plata premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică din 

cadrul Primăriei comunei Lozova (în continuare Regulament) determină modul de calculare şi plată a 

premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul Primai iei comunei Lozova 

pentru activitatea desfăşurată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile art.8 al Legii 355 - XVI din 23 

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările şi completările 

stabilite prin Legea nr.146 din 17 iulie 2014 şi art. R a l Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii 

de demnitate publică.

II. Mărimea premiului anual

3. Premiul anual se plăteşte pentru un an deplin de activitate în mărime de trei salarii lunare, în 

limita a 30% din veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate 

pentru anul financiar din taxe şi impozite locale.

III. Cuantumul premiului anual în raport cu timpul efectiv lucrat

4. în timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual, nu se includ
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timpul aflării demnitarului public m concediu medical, in grevă, in concediu fără plată pe motive 

familiale, timpul aflării la cursuri de formare profesională pe o perioadă mai mate de 66 d$ Z\\& 

calendaristice, în concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînS la 6 am, îngrijirea 

copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani sau a unui copil invalid şt alte perioade de suspendare

* contrac,ului “ dividual de muncă specificate în art.76, 77 şi 78 ale Codului muncii, precum şi 
f QmPul absenţei fără motive întemeiate de la serviciu.

I în tmpul ef£CtlV lucrat’ pentru determinarea cuantumului premiului anual, în afară de zilele 
and demnitarul public a lucrat efectiv se va include şi timpul cînd salariatul nu a lucrat de



fapt, dar i s-a menţinut locul de muncă şi salariul mediu integral sau parţial (aflarea în 

concediul ordinar şi concediul de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea 

obligaţiilor de stat sau obşteşti, timpul efectuării controalelor medicale obligatorii, aflarea la 

cursuri de formare profesională cu durata de pînă la 60 de zile, alte cazuri de acordare a zilelor 

libere prevăzute de legislaţie, de convenţiile colective sau contractele colective cînd lucrătorilor 

li se garantează salariul mediu).

6. Mărimea concretă a premiului anual se calculează prin înmulţirea salariului lunar cu 

raportul dintre timpul efectiv lucrat (zile), determinat conform punctului 5 al prezentului 

Regulament,-şi numărul de zile lucrătoare în ansamblu pe an conform balanţei timpului de lucru, 

ţinînd cont de săptămîna de lucru.

III. Plata premiului anual

7. ',Premiul anual se acordă primarului şi viceprimarului comunei Lozova.

8. Premiul anual se achită în luna februarie a anului următor celui pentru care se face 

premierea din contul şi în limita bugetului aprobat pentru anul în curs.

IV. Dispoziţii finale

9. Achitarea plăţilor de la veniturile menţionate va fi inclusă la devizul de cheltuieli la 

grupa 1: (servicii de stat cu destinaţie generală) art. 111.07 (remunerarea muncii).

10. Evidenţa veniturilor obţinute se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii, 

nr,113-XVI din 27 aprilie 2007 şi a instrucţiunii „Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei 

bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central a unităţii teritorial 

'autonome cu statut juridic special în direcţiile generale finanţe nr. 51 din 16 august 2004”.

11. Contabilul-şef al Primăriei comunei Lozova va efectua calcularea plăţilor în baza 

Deciziei Consiliului comunal Lozova şi în corespundere cu legislaţia în vigoare, precum şi cu 

prevederile prezentului Regulament.




