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Cu privire la noua componenld Comisiei de calculare
a vechimei in muncd pentru stabilirea treptelor
de salarizare

In scopul calculSrii $i determindrii perioadei de vechime in muncA pentru
stabilirea treptelor de salarizare funclionarilor publici ;i altor angajati din cadrul
Aparatului preEedinteiui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional fbrd statut de
persoandjuridicd, precum;i pentru qefii subdiviziunilor descentralizate ale Consiliului
raional, in temeiul art. 12 al Legii rr.270 din23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar
de salarizarc in sectorul bugetar cu modificdrile ulterioare, in conformitate cu art. 54
alin. (1) al Legii nr.436-XVI din 29, decembrie 2006 privind administrajia publica
local5,

DISPUN:
1, Se aprobd noua componenld a Comisiei de calculare a vechimei in muncd

pentru stabilirea treptelor de salarizare funclionarilor publici gi altor angajali din cadrul
Aparatului preEedintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional fbr6 statut de
persoandjuridicd Ei qefilor subdiviziunilor descentralizate ale Consiliului raional, dupd
cum urmeazd :

Preqedintele Comisiei
Ion Popov - vicepreqedintele raionului pe probleme sociale

Secretarul Comisiei
Evghenia Jileznaia - specialist principal, Aparatul preEedintelui raionului

Membrii Comisiei
Gheorghe Livi{chi - secretar interimar al Consiliului raional
Violeta Topali - specialist principal al Sdcliei administralie public6, Aparatul
preqedintelui raionului
Silvia Niculi{a - contabil-qef, Aparatul preEedintelui raionului

2. Comisia, inbaza documentelor justificative privind determinare vechimea in
muncd Ei a Regulamentului cu privire la modul de determinare a peiioadei de vechime
in muncd pentru stabililea treptelor de salarizare, aprobat prin HotirArea Guvemului

$



1r.I231 din t2.12.20t8 ,,Privind punerea in aplicare a Legii nr.270 din 23 noiembrie

2018 privind sistemuJ unitar de salarizare in sectorul bugetar", va calcula vechimea in

tnutt.i pentru funclionarii publici qi alli angajali din cadrul Aparatului preEedintelui

raionului, subdiviziunilor Consiliului raional fdrS statut de persoand juridicS, precum Ei

pentru Eefii subdiviziunilor descentralizate ale Consiliutui raional, anexdnd extrasele

nominale din hotdrdrea adoptatd la dosarul fiecdrui angaiat sub semndtura personald a

acestuia.

3. $efii subdiviziunilor descentralizate ale Consiliului raional, vor institui la

nivel de direclii comisii similare pentru calcularea vechimei in muncd in vederea

stabilirea treptelor de salarizare funclionarilor publici ;i altor angajali din cadrul

subdiviziunilor pe care le conduc.

4. Se abrogd dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca nr.l54 din 17

decembrie 2018,,Cu privire la instituirea Comisiei de calculare a perioadei de muncd

peniru stabilirea treptelor de salarizare".

5. Prezenta dispozilie urmeaz d a ftadusd la cunoEtinla intreg personalului din

cadrul subdiviziunilor Consiliului raional.

Preqedintele raionului
Basarabeasca Piotr PU$CARI
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