
Republica Moldova                                                    Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                            Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                         Городской Совет Флорешть 

 

DECIZIE 

Din _____________________ 2020                                                                             nr. _________ 
 

   Cu privire la alocarea surselor financiare 

   din soldul mijloacelor financiare pentru anul 2020 

     În temeiul  art.14 alin.(2) lit. n)  al Legii RM nr.436/2006 privind administraţia publică locală; 

art.28 alin.(1) şi alin. (2) lit. a) din Legii RM nr. 397/2003 privind finanţele publice; art.42 alin. (3) 

al Legii RM nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Consiliul 

orăşănesc, DECIDE: 

1. Se acceptă alocarea mijloacelor băneşti din soldul disponibil constiuit la 01.01.2020 din 
sursele proprii în urma executării bugetului orăşănesc pentur anul precedent în sumă de 
2218,5 lei şi anume: 

Aparatul primarului, activitatea 00005, funţia 0111, P/S 0301 - ,,Exercitarea guvernării” 
inclusiv: EKO 273500 – ,,Îndemnizatia la încetarea acţiunii contractului de muncă” se 
majorează cu 2218,5 lei. 

2. Controul prezentei decizii se pune în sarcina comisiei din domeniul economic, buget şi 
finanţe. 

Preşedintele şedinţei        
                                                            

Secretar interimar al Consiliului orăşănesc                                              Furdui Angela 

 

Notă informativă 

      Vă informăm că în conformitatea art.42 alin. (3) al Legii RM nr. 158/2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public, funcţionarul beneficiază, pentru fiecare an complet de 
vechime în serviciul public, de dreptul la o indemnizaţie unică în proporţie de 15% din salariul de 
bază determinat conform clasei de salarizare la momentul depunerii cererii în cauză (depusă de 
către funcţionarul Barbălat Eugen eliberat din data de 28.01.2020) şi deoarece aceste chletuieli nu 
pot fi prevăzute în buget şi sunt neprevăzute şi în conformitate cu art.27 alin.(2) lit.c) şi alin. (3) din 
Legii RM nr. 397/2003 privind finanţele publice, permite rectificarea bugetului în cazul apariţiei 
unor cheltuieli neaprobate în buget din soldul format în urma executării bugetului pentru anul 
precedent. 
    Astfel a fost calculată indemnizaţia unică în proporţie de 15% din salariul tarifar – 5800 lei şi 
pentru perioada de 2 ani – în sumă totală de 2218,5 lei; din care contribuţii de asigurări sociale 
obligatorii achitate de angajator – 400,2 lei, prime de asigurare medicale achitate de angajator – 
78,3 lei, indemnizaţia  - 1740 lei. 

    Vă propunem D-tră pentru examinare proiectul de decizie prezentat. 
 

Constantinovici Tatiana, contabil-şef 



 


