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DECIZIE nr. 1/30
din 19.02.2016

"Cu privire la aprobarea Regulamentului 
intern privind stabilirea şi acordarea plăţilor 
suplinnentare funcţionarilor publici."

în corespundere cu prevederile art. 13 alin. (2) al Legii nr. 317-XVI din 
18.07.2003 cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

laie administraţiei publice locale, în corespundere cu art. 9 alin. 5) al Legii nr. 
48-XVI din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, 
art. 14 alin. 2) lit. m) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 “Privind 
plministraţia publică locală,” Legea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 
28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, avînd în vedere avizul 
Ipozitiv al Comisiei consultative de specialitate, Consiliul comunal Lozova 
DECIDE:

M . Se aprobă Regulamentul intern privind stabilirea şi acordarea plăţilor 
Suplimentare funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Lozova, 
©conform anexei;
«2. Se stabileşte că, cheltuielile aferente legate de punerea în aplicare a 
lprezentului Regulament vor fi suportate din contul veniturilor obţinute 
pşuplimentar celor aprobate pentru anul financiar din taxe şi impozite locale.
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Anexa
la Decizia Consiliului comunal Lozova 
nr. № 0  din /9 -C & .& O S L

Regulamentul intern privind stabilirea şi acordarea plăţilor 

suplimentare funcţionarilor publici

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul intern privind stabilirea şi acordarea plăţilor suplimentare funcţionarilor publici 

(în continuare Regulament) este elaborat conform prevederilor art. 9 alin. (5) al Legii privind 

sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48-XVI din 22 martie 2012, art.33 alin. (2) al 

Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, 

pct. 9 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28 mai 2012 privind salarizarea 

' 'funcţionarilor publici şi determină modul de calculare şi acordare, condiţiile de plată a plăţilor 

suplimentare funcţionarilor publici din cadrul Primăriei com. Lozova.

. 2 . Plata suplimentară la salariul de funcţie va contribui la stimularea funcţionarilor publici pentru 

a exercitarea eficientă a atribuţiilor şi la completarea APL cu personal competent.

II. Criteriile de apreciere a activităţii funcţionarilor publici

3. Se stabilesc următoarele criterii care vor servi drept temei pentru aprecierea activităţii
i|h
P* funcţionarului public şi stabilirea concretă a mărimii plăţii suplimentare:

activitate minimă în funcţie publică -  1 an;
‘i*i . * > t

I' - ţ|e. (parcursul anului pentru care se acordă plata suplimentară nu au fost aplicare sancţiuni 
ţp disciplinare;

si

- îndeplineşte cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine, în spirit de iniţiativă şi 
colegialitate toate atribuţiile de serviciu prevăzute în fişa postului şi cele încredinţate de primar;

|  - respectă Regulamentul intern;

- examinează cererile şi petiţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul activităţii sale de 
serviciu în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare, manifestînd obiectivitate şi 
imparţialitate;H ’ ■ii - execută la timp şi calitativ deciziile şi dispoziţiile APL locale în problemele ce ţin de domeniul 

H  său de activitate;



- respectă normele de conduită profesională prevăzute în Codul de conduită a funcţionarilor 
publici;

- manifestă înaltă competenţă profesională şi intensitate a muncii;

■ îndeplinirea unor sarcini complexe în spirit de înaltă operativitate, mobilizare şi 
responsabilitate;

- participă la elaborarea şi implementarea politicilor locale, programelor şi prognozelor de 
dezvoltare socio-economică a localităţii la nivel local;

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor oficiale şi culturale în teritoriul oraşului;

- obţinerea calificativului de evaluare „bine”, „foarte bine”.

III. Modul de stabilire a plăţilor suplimentare funcţionarilor publici

4. Obiectul plăţii suplimentare reprezintă nivelul de îndeplinire a criteriilor de exercitare a 
atribuţiilor.

5. Comisia. în componenţa primarului, viceprimarului (după caz), funcţionarului public de 
conducere (secretarul Consiliului), care coordonează nemijlocit activitatea funcţionarului public 
vor examina rezultatele performanţei colective a APL în întregime şi vor aprecia contribuţia 
fiecărui funcţionar public la obţinerea rezultatelor planificate.

6. Primarul  ̂ va- emite dispoziţia privind plata suplimentară acordată funcţionarului public în 

funcţie de îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în pct.3 al prezentului Regulament.

7. Sporul suplimentar se stabileşte de către primar diferenţiat pentru fiecare funcţionar public pe 

parcursul anului bugetar în curs, în condiţiile legii din contul veniturilor obţinute suplimentar 

celor aprobate pentru anul financiar din taxe şi impozite locale.

j IV. Dispoziţii finale

8. 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).

9. Evidenţa veniturilor obţinute (taxe şi impozite locale) se organizează în conformitate cu Legea 

contabilităţii, instrucţiunea cu privire la evidenţa contabila în contabilităţile centralizate din 

cadrul primăriilor aprobată de Ministerul Finanţelor.

10. Contabilitatea centralizată a Primăriei va efectua calcularea plăţilor în baza dispoziţiilor 

primarului în corespundere cu legislaţia în vigoare, precum şi cu prevederile prezentului 

Regulament.




