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DISPOZITIE
PACIIOP-fl}KEHI4E

Cu privire la premiere
cu ocaziaZilei Internalionale a Femeii

Cu prilejul Zilei Internalionale a Femeii - 8 Martie, in temeiul prevederilor
subpunctului 3) al punctului 8 al Hotdririi Guvernului Republicii Moldova nr. 331
din 28 mai 2012 privind salarizarea funclionarilor publici, pct. 7 al Hotdririi
Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 26 septembrie 2012 privind salarizarea
personalului care efectueazd deservirea tehnicd gi asigurd funclionarea instanlelor
judecdtoregti, a procuraturii qi a autoritSlilor administraJiei publice centrale qi

locale, luind in considerare prevederile art. 111 din Codul Muncii al Republicii
Moldova, art. 53 alin. (1) lit. i) qi art. 54 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administra{ia publicS local6,

DISPUN:
1. Se acordd premii binegti cu prilejul Zilei Interna{ionale a Femeii - 8 Martie, in
mdrime de 1000,0 lei femeilor-funclionari publici 9i lucrdtori tehnici din
Aparatul preqedintelui raionului qi subdiviziunile Consiliului raional, precum qi
cite 500,0 lei femeilor din cadrul Serviciului de deservire a clddirii gi

subdiviziunilor Consiliului raional.

2. Contabilul-qef al Consiliului raional, dra Silvia Niculila, va asigura plata
premiilor respective din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii.

3. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii mi-l asum personal.

Piotr PU$CARI
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