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DISPOZITIE
PACIIOP.'DTG'IJJrF,

Cu privire la acordarea
premiului anual pentru anul 2019

Avind in vedere aprobarea in bugetul raional pentru arul 2020 a mijloacelor
financiare pentru achitarea premiului anual angajalilor Consiliului raional pentru anul
20I9,in temeiul prevederilor art. 211 din Legea nr. 27012018 privind sistemul unitar de
salarizare in sectorul bugetar (MO nr.441-447/2018 art.7I5), Hotdr6rea Guvernului
nr. 180/2013 cu privire laplatapremiului anual personalului din unitS{ile bugetare (MO
nr. 56-59/2013 art. 230), modificati prin pct. 15 din anexa 7 la Hotdrirea Guvemului
Republicii Moldova nr. 12311201,8 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.
270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, in baza art. 54 aI
Legii nr.43612006 privind administratia publicd locald (MO nr.32-35/2006 art. I I6),

DISPUN:
1. Se acordd premiul anual func[ionarilor publici din Aparatul preqedintelui

raionului qi subdiviziunile Consiliului raional fere statut de persoand jurudicd,
pentru rezultatele activitdlii in anul 2019, acordat propor,tional cu timpul efectiv
lucrat pe parcursul anuluizDlg.

2. Se acordi personalului care efectueazd deservirea tehnicd gi asigurd functionarea
institu,tiei premiu anual, pentru anul2019 acordat proporlional cu timpul efectiv
lucrat pe parcursul anului 2019.

3. Se acordi premiul anual conducitorilor subdiviziunilor descentralizate ale
Consiliului raional pentru rezultatele activitdtii in anul 2019.

4. Conducdtorii subdiviziunilor descentralizate ale Consiliului raional (Maria
Muntean, Ecaterina Pascal, Mihail Martinov) vor achita premiul anual pentru
anul 2019 angajafilor din subordine

5. Contabilul-qef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului, dra Silvia Niculila,
va asigura conform legislaliei in vigoare, achitarea plitilor stipulate in dispozi{ie.

6. Responsabilitatea pentru legalitatea gi executarea prezentei dispozilii mi-o asum
personal.



7. Prezenta dispozilie urmeazd, a fi adusd la cunoqtin{a persoanelor vizate, precum
gi la cuno$inF publicd prin plasarea pe pagina oficiali a Consiliului iaional:
www.basarabeasca.md.

Pregedintele
raionului


