
REPUBLICA MOLDOVA
сoNSILIUL RAIoNAL сАuýшtчt

D Е с |ZIE пr. 2/35

din 31 martie 2022

Cu privire la аlосаrеа
mijloacelor fiпапсiаrе

iп conformitate cu art.42 аliп,(З) al Legii cu privire la func{ia publicб qi statutul

func{ionarului public, пr.158-хИ din 04.07,2008, cu modificйrile qi completбrile ulterioare,

in baza аП.4 alin.i3), lit.c), art.8 Ei аrt,ЗZlit.g) din Legea privind finan{ele publice locale,

пr.з97-ХV din 1б.10.)00з, сu modificarile qi completlrile ulterioare,

cu aft.4 аliп.(З) din Legea privind herc.nt al\zarca administrativ1, nr,435-XVI din

28,|2.2006,
in temeiul аrt.4З alin.(2) qi art.46 din Legea privind administralia publicЙ localй, nr,436 XVI

din 28. t2.2006,cu modificaiite qi comPletliile ulterioare, Consiliul raional Cбuqeni,

DECIDE:
1. Se alocl Direc{iei Educalie, Cultur6, Tineret, Sport qi Turism Cauýeni din contul soldului de

mijloace bбneqti, constituit in urmа executlrii bugetului raional cauqeni pentru anul 2021,

mijloace financiare in sumй de 48,З mii lei pentru u.hitur.u indemniza{iei unice in propo(ie de

15% din salariul de Ьаzб determinat сопгоrm clasei de salarizare la momentul depunerii cererii

in cauzй, pentru activitate in serviciul public iп legйturй cu pensia anticipatа, inclusiv:

- contribu{ii de asigurйri sociale се sйt obligatorii . . t 10857,б0 lei,

- indemnizalie uпiсё pentru fiесаrе un .o-p-l"t de vechime in serviciul public - 37440,00 lei,

2. Executar.u рr.r.йi Decizii Se puno in sarcina qefului Direcliei Educa{ie, Сulturй, Tineret,

Sport gi Turism Cйuqeni. t /: _ _ -.ллл-lj_+лlл -лiл_,,l, .

з. controlul executbrii prezentei Decizii va fi asigurat de cltre vicepreEedintele raionulur

CбuEeni, responsabil pe domeniu. r l

4. Prezenta Decizie se publica in Registrul de stat al actelor locale Ei se соmuпiсб:

- Pregedintelui raionului Cёu9eni;
- VicЪpreEedintelui raionului C6uqeni, responsabil ре domeniu;

- Direcliei Fiпап{е Cluqeni;
- nireciiei Educalie, Culturй, Tineret, Sport qi Turism Cйuqeni;

- popula{iei raionului prin intermediul piasarii ре pagina web а consiliului raional cйuqeni,

PREýEDINTELE ý

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL

, соrчSLшLUI MIONAL сAUýENI
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