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Petiția Dvs nr. G-739/23 din 05.04.2019 cu privire la anularea parțială a deciziei CMB nr. 

1/71 din 27.03.2019 ”Cu privire la premierea persoanelor cu funcție de demnitate publică și 

funcționarilor publici ai Primăriei municipiului Bălți”, în partea ce ține de Direcția arhitectură 

și construcții și Direcția juridică, după analizarea aprofundată și studierea multilaterală a 

subiectului dat - de aprobat separat prin decizia CMB, a fost examinată la ședința ____ 

extraordinară a Consiliului municipal Bălți din „___”_____2019. 

În rezultatul examinării petiției Consiliul municipal Bălți informează că premiul dat a fost 

achitat conform prevederilor pct. 11 din Hotărîrea Guvernului nr. 180 din 11.03.2013 cu privire 

la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare, Decizia Consiliului municipal Bălți 

nr. 4/58 din 11.05.2017 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului 

anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul Primăriei 

municipiului Bălți” cu modificările și completările ulterioare. Achitarea premiului dat s-a 

efectuat în baza rezultatelor evaluării performanțelor profesionale ale funcționarului public 

conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009. Evaluarea 

performanțelor profesionale ale funcționarului public se efectuează de către conducătorul 

nemijlocit și se contrasemnează de către conducătorul ierarhic superior, conform volumului de 

executare a obiectivelor individuale stabilite la începutul anului. 

De asemenea trebuie de menționat că potrivit art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea privind 

administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 36 din Legea cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 și Regulamentului cu 

privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, organul investit la nivel local de a efectua 

evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public este șeful subdiviziunii, 

viceprimarul și primarul. 

Având în vedere cele menționate mai sus petiția Dvs se respinge ca fiind nefondată. 
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