
Republicn Moldoya

CONSILTUL
MLNICIPAL ORHEI

07.06.2022 nr.4.4

Cu privire la acordarca tichetelor de masd
salariatilor din aparatul primarului Primlriei
municipiului Orhei

CONSII-I(]L MUNICIPAT, ORTIEI DECIDEI

L Se acceptd acordarea alocaliei individuali de hrand, sub foma tichetelor de masd,
salarialilor din apaiatul primarului Primdriei municipiului Orhei.

2. Se stabilegte valoarea nominalA a unui tichet de masd pentru o zi lucretoare in sume de
45,00 (patruzeci $i cinci lei 00 bani) lei.

3. Alocaliile individuale de hrand, vor fi acordate in limita economiilor
fomate/inregistrate la cheltuielile de personal aprobate in bugetul municipiului Orhei pentu
anti 2022.

4. Autoritatea executivi a Consiliului municipiului Orhei va efectua ac{iunile respective
pentru executarea prezentei decizii.

5. Prezenta decizie se comunicd percoanelor responsabile $i intrA in vigoare la data
includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale;i poate fi atacatd in J'rdecAtoria Oihei
(adresa: mun. Orhei. str. Vasile Mahu. 135) in tcrmcn de 30 zile in conformiiate cu prevederile
legalc ale Codului Administrativ.

6. Controlul asupra execudrii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei
puntru problemele economie. buget qi Iinanle.

Pecny6nIIKa Mo,'rAoRa

MYHIIUIIIIAJIbHI,IT COBET
OPXEIi

in temciul at. 10, 118-126, din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.l16 din
19.07.2018; an. 3, 4 din Legea nr.166 din 21.09.2017 ,.Cu privire la ticherele de masd',i in
conformitate cu pct.7, pct.24, pct.67 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu
lichetele de masA, aprobar prin Hottuarea de Guvem nr. 227 din 12.03.2018 in temeiul art. 14
alin. (l), (3) din Legea nr. 436-XVl din 28.t22OO6.,privind administrafia publica locald',; art.
l0 alin. (l) lit. h). arr. l7 al I cgii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul
bugctar. afl.2,+ alin.(lq), (19 .) al Codului fiscal nr. 1163 - XIII din 24 aprilie 199'7: Legeanr.239
din 13.11.2008 privind transparenla in procesul decizional; Deciziei Consiliului municipal Orhei
nr.l4.7 din 10.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022
r'n Icctura a doua". examinAnd nota infomativd prezentati de viceprimarul municipiului Orhei
pentai problemclc economie. buget $i linanle dna Anasrasia I URCAN,

DECIZIE
mun. Orhei
lryu. Opxei

7
Preiedintele $edinlei

Semnat la dala de q{- 6'A 2022

Secretar interimar al

Bo s DARIEV

Conlmsemnat: Consiliului


