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DISPOZITIE
PACIIOP-fl}KEHI4E,

Cu privire la premiere

in legdturd cu aniversarea a 27 de ani de la proclamarea Independenlei Republicii
Moldova, marcate la 27 august curent, in temeiul art. 40 al Legii nr. 158-XVI din 4
iulie 2008 cu privire la funclia publicd qi statutul funclionarului public, subpunctului 3)

al punctului 8 al Hotdririi Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28 rnai 2012

privind salarizareafunclionarilorpublici, art. 16 alin. (1) lit. b) dinLegea nr. 199 din 16

iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funclii de demnitate publicS, art. 8 alin.
(2) aI Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarrzare in
sectorul bugetar, avind in vedere imputernicirile acordate pregedintelui raionului de

c[tre Consiliul raional prin decizia nr. 07106 din 18 decembrie2015, cu modificdrile Ei

completdrile ulterioare (decizia Consiliului raional nr. 01/17 din 23.03.2017), pct.7 al

Hotdririi Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 26 septembrie 2012 privind
salarizarea personalului care efectueazd deservirea tehnicd gi asigurd func{ionarea

instanlelor judecdtoreqti, a procuraturii gi a autoritililor administraliei publice centrale gi

locale, art. 13 al Condiliilor de salarizare a personalului din unitSlile bugetare, aprobate

prin Hotdrirea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13 aprilie 2006, luind in
considerare prevederile art. 111 din Codul Muncii al Republicii Moldova, in
conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) lit. i), art. 54 al Legii nr. 436-XVI din 28

decembrie 2006 privind administralia publicd localS,

DISPUN:

1. Se acordd premii bdneqti cu prilejul aniversdrii a 27 de ani de la proclamarea

Independenlei Republicii Moldovei, persoanelor cu funclie de demnitate publicd
din cadrul Consiliului raional, in funclie de mijloacele bdneqti disponibile ca

economie la fondul de salarizare, conform listei din anexa nr. 1.

2. Se acordS, cu prilejul aniversdr ii a 27 de ani de la pro.lu,iturea Independenlei
Republicii Moldovei, premii bdnegti funclionarilor publici 9i angajalilor din
Aparatul preqedintelui raionului gi subdiviziunilor Consiliului raional care nu au

statut de persoand juridicd, in funclie de mijloacele bdnegti disponibile ca

economie la fondul de salarizare, conform listei din anexa nr.2.



3. Se acord6, cu prilejul aniversdrii a 27 de ani de la proclamarea Independen{ei
Republicii Moldovei, premii bdneqti angajalilor Serviciului de deservire a clSdirii
gi subdiviziunilor Consiliului raional, in funclie de mijloacele bdnegti disponibile
ca economie la fondul de salarizare, conform listei din anexa nr. 3.

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

5. Responsabilitatea pentru executareaprezentei dispozi{ii mi-o asum personal.
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