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DISPOZITIE
PACNOP')KEHI4E

Cu privire la desemnarea prin cumul
a managerului energetic

Avind in vedere necesitatea stringentd de desemnare a managerului
energetic, responsabil de planificarea qi monitorizarea indeplinirii mdsurilor de
imbundtdtire a eficien{ei energetice in raion, inclusiv indepiinirea obligaliunilor
managerului de proiect ,,sporirea eficienlei energetice a LT,,Matei Basarab" din
or. Basarabeasca", linind cont de prevederile art. 22 alin. (1) al Legii nr. 142 din
02.07.2010 cu privire la eficien{a energeticd, prevederilor Hotdririi Guvernului nr.
833 din 10.11.2011 cu privire la Programul na{ional pentru eficien{a energeticd
20ll-2020, in temeiul art. 9 alin. ( 1) lit.b) 9i alin. (3) ai Legii nr. 48 din 22 marrie
2012 privind sistemul de salarizare a funclionarilor publici, art. 25 alin. (3) al Legii
nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcfia publicd qi statutul funclionu*Li
public' art. l0 alin. (2) din Hotdrirea Guvernului nr.331 din 28 mai20l-2 privind
salarizarea funcfionarilor publici, art. 54 al Legii nr. 436-XVI din 2g decembrie
2006 privind administralia publicd locald,

DISPUN:
1. Dnei Vasilisa Gaibu, arhitect-gef al raionului i se atribuie prin cumul

exercitarea atribu{iilor managerului energetic al raionului.
2. Dnei Vasilisa Gaibu, arhitect-qef al raionului (fpe), Aparatul preqedintelui

raionului pentru cumularea atribuliilor funclili delinute cu atribuliile
managerului energetic al raionului, se stabilegte un supliment lunar in
mdrime de 1200 lei din' salariul func{iei vacante de specialist, Sec{ia
economie, incepind cu l5 iunie 201g.

3' Contabilul-$ef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (dna Silvia
Niculila) va efectuaplata suplimentuluiin cuantumului stabilit, exclusiv din
contul mijloacelor bdnegti economisite in cadrul fon{ului de salarizare
pentru acest an.

4. Prezenta dispozilie urrneazd, a
contrasemndturd, precum gi

fi adusd la cunoqtinla perso anei vizate
la cunoqtin{a Agenliei de Dezvoltare SuDAgenliei de C nalionalS a Germaniei (GIZ).

5. Responsabili bprezentei dispozilii mi-o asum personal.

Preqedintele raionu
Basarabeasca

qi

Piotr PU$CARI


