
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

PROIECT
DECIZIE  nr. 12/3

Din____________  2019

”Cu privire la plata îndemnizației unice
alesului local la expirarea mandatului„

În temeiul art.2 alin.(1), art.5 alin.1), art.25 alin.(1), (3), ale Legii Republicii Moldova nr.768
din 02.02.2000 privind statutul alesului local; art.130 alin.(1) al Codului electoral nr.1381-XIII din
21.11.1997 republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.451-463/786 din 29.12.2017,
Hotărârii parlamentului Republicii Moldova nr.53/2019 privind stabilirea datei alegerilor locale
generale în vigoare de la 01.08.2019, art.14 alin.(2) lit.n), alin.3), 4), art.12, art.15, art.26, art.28
alin.1) din Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind Administrația publică
locală, ținînd cont de Informația Ministerului Sănătății și Protecției sociale cu privire la mărimea
salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.94-99 din 15.03.2019; Decizia Consiliului local Peresecina nr.8.11 din
10.12.2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului UAT Peresecina pentru anul 2019 în a doua lectură”,
Avizul pozitiv al comisiei de specialitate Activități economice, buget și finanțe, Consiliului sătesc
Peresecina,

DECIDE:

1. Se aprobă lista aleșilor locali ( consilierii locali și primar, mandatul 2015-2019), care au activat
cel puțin 2 ani în această calitate, benefeciari de îndemnizație unică, egală cu salariul mediu lunar
pe economia națională pentru anul 2018 în cuantum de 6150.00 lei, conform anexei nr.1.

2. Contabilitatea va asigura îndeplinirea prevederilor pct.1 la prezenta decizie, asigurînd plata
îndemnizației respective la expirarea mandatului.

3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii revine Comisiei de specialitate
Activități economice, buget și finanțe.

Au votat: Consilieri –
Pro - , împotrivă - , s-au abținut -

Președintele ședinței _______________________

Semnat data:_________2019

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului Local ________________________



Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Local Peresecina nr.12/3din
septembrie ”Cu privire la plata îndemnizației unice

alesului local la expirarea mandatului”

LISTA ALEȘILOR LOCALI
s.Peresecina, r.Orhei

1.    Boţan Ilie - consilier
2.    Boțan Nina - consilier
3.    Busuioc Valeriu - consilier
4.    Busuioc Vasile - consilier
5.    Buzu Nicolae - consilier
6.    Ciorba Victor - consilier
7.    Costin Oleg - consilier
8.    Iurcu Varvara - consilier
9.    Madan Victor - consilier
10.  Morozan Andrei - consilier
11.  MorozanSerghei - consilier
12.  Ochișor Sergiu - consilier
13.  Petrachi Alexandru- consilier
14.  Popa Zinovia - consilier
15.  Roșca Tudor - consilier
16.  Sîrghi Gheorghe - consilier
17.  Ursu Veaceslav- consilier
18. Buzu Nicolae - primar

18 X 6150 = 110700.00
23% =   25470.00
4.5%          =     5000.00
Total             141170.00


