
PROIECT 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE 

 nr._________ 

din________2022 

Cu privire la atribuirea clasei și coeficientului de salarizare 

 

 În temeiul art.10, art.118-128  din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 

19.07.2018; art.14 alin.(2) lit.h) și art.38 alin.(3) din Legea privind Administrația publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006; art.25 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar nr.270 din 23.11.2018; art.8-13 și art.15 din Legea privind transparența în procesul 

decizional nr.239 din 13.11.2008; Decizia Consiliului municipal Orhei nr.14.7 din 10.12.2021 

"Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 în lectura a doua"; 

Decizia nr._____ din _______2022 "Cu privire la numirea în funcție și aprobarea condițiilor 

contractuale"; Decizia nr.8.11 din 23.07.2021 "Cu privire la aprobarea condițiilor Contractului 

de finanțare între Solidarity Fund PL în Moldova și Autoritatea executivă a Consiliului 

municipal Orhei"; Decizia nr.6.22 din 15.07.2022 "Cu privire la înființarea Instituției Publice 

"Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din municipiul Orhei""; pentru punerea în aplicare 

a drepturilor salariale ale Șefului Instituției Publice "Centrul de Dezvoltare Locală și Regională 

din municipiul Orhei", examinând nota informativă prezentată,  

 

CONSILIUL MUNICIPAL DECIDE: 

 

1. Se atribuie dlui ****************, Șef al Instituției Publice "Centrul de Dezvoltare 

Locală și Regională din municipiul Orhei", corespunzător funcției deținute codul H6003 și se 

stabilesc drepturile salariale corespunzător grupului ocupațional al funcției după cum urmează: 

- clasa de salarizare – 78; 

- coeficientul de salarizare – 5,00; 

- cuantumul salariului de bază stabilit – 9 000,00 lei; 

- valoarea de referință – 1 800,00 lei. 

2. Contabilitatea va calcula și va achita titularului funcției salariul lunar, ținând cont de 

prevederile pct.1 al prezentei decizii și de alte drepturi salariale acordate suplimentar la salariul 

de bază stabilit în conformitate cu prevederile legislației  în vigoare. 

3. Pentru aducerea la cunoştinţă publică prezenta decizie se plasează pe pagina oficială a 

Primăriei municipiului Orhei în reţeaua Internet www.orhei.md precum şi se afişează pe panoul 

informaţional. 

4. Prezenta decizie se comunică persoanei vizate, intră în vigoare la data includerii acesteia 

în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată în Judecătoria Orhei (adresa: str. Vasile 

Mahu 135, mun. Orhei) în termen de 30 zile de la data comunicării în conformitate cu 

prevederile Codului Administrativ. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei dlui 

Pavel VEREJANU. 

 

Primar al municipiului Orhei                                                                            Pavel VEREJANU 

Viceprimar                                                                                                     Cristina COJOCARI                                                                                           

Viceprimar                                                                                                       Valerian CRISTEA 

Specialist principal                                                                                              Daniela CAZAC 

Specialist principal                                                                                          Olga ZGUREANU 

Specialist principal                                                                                     Alina TRUSOVSCAIA  

Autor: specialist principal                                                                                     Natalia NEGRU 
                                                          
  
 

 

 
 

 

http://www.orhei.md/


 

Notă informativă 

 

La proiectul de decizie nr. ____________ din ______________________2022 

„Cu privire la atribuirea clasei și coeficientului de salarizare " 

 

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

– specialist principal Natalia NEGRU; 

 Coordonat cu primarul: dl Pavel VEREJANU. 

Secretarul Consiliului municipal dl Grigore MÎRA și specialistul principal  Olga ZGUREANU. 
 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite – art.14 

alin.(2) lit.h) și art.38 alin.(3) din Legea privind Administrația publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006. 
 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene – nu este cazul. 
 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:  

          În conformitate cu art.10, art.118-128  din Codul Administrativ al Republicii Moldova 

nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(2) lit.h) și art.38 alin.(3) din Legea privind Administrația 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.25 din Legea privind sistemul unitar de salarizare 

în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018; art.8-13 și art.15 din Legea privind transparența în 

procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; Decizia Consiliului municipal Orhei nr.14.7 din 

10.12.2021 "Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 în lectura a 

doua"; Decizia nr._____ din _______2022 "Cu privire la numirea în funcție și aprobarea 

condițiilor contractuale"; Decizia nr.8.11 din 23.07.2021 "Cu privire la aprobarea condițiilor 

Contractului de finanțare între Solidarity Fund PL în Moldova și Autoritatea executivă a 

Consiliului municipal Orhei"; Decizia nr.6.22 din 15.07.2022 "Cu privire la înființarea 

Instituției Publice "Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din municipiul Orhei""; pentru 

punerea în aplicare a drepturilor salariale ale Șefului Instituției Publice "Centrul de Dezvoltare 

Locală și Regională din municipiul Orhei". 
 

5. Fundamentarea economico-financiară : art.25 din Legea privind sistemul unitar de salarizare 

în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018; art.8-13 și art.15 din Legea privind transparența în 

procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; Decizia Consiliului municipal Orhei nr.14.7 din 

10.12.2021 "Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 în lectura a 

doua"; 
 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare – nu este cazul. 
 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului – proiectul este publicat pentru transparență 

decizională pe pagina web a Primăriei municipiului Orhei în data de _____________. 
 

8. Constatările expertizei anticorupție – nu este cazul. 
 

9. Constatările expertizei de compatibilitate – nu este cazul. 
 

10. Constatările expertizei juridice –  
 

11. Constatările altor expertize – nu au fost efectuate. 
 

Executor: specialist principal 

Natalia NEGRU 

 


