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Cu privire la acordarea premiului
func{ionarilor publici cu ocazia sdrbdtorii
profesion ale,,Ziua funcfionarului public"

Cu plilejul sdrbdtorii profesionale ,,Ziua func{ionarului public", marcatd Ia 23
iunie, in conformitate cu Hotdrirea Guvernului Republicii Moldova nr. 20012012 cu
privire la instituirea sdrbitorii profesionale ,,Ziua funclionarului public "(MO nr. 72-75
/2012) inbaza art. 40 din Legea nr.15812008 cu privire la funcfia publicd qi statutul
functionarului public (MO nr. 230-232 art. 840), in temeiul art. 2l din Legea nr.
27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar (MO nr. 441-
447/2018 art. 7 I 5), in conformitate cu prevederile art. 54 aI Legii nr. 43612006 privind
administratia publicd locald (MO nr.32-35/2006 art. I 16),

DISPUN:
Se acordi premiu unic in mdrime de cdte 1500,00 lei func{ionarilor publici din
Aparatul preqedintelui raionului qi subdiviziunile Consiliului raional fEr6 statut
de persoand jurudici cri prilejul sdrbitorii ,,ziua funclionarului public".

Se acordi premiu unic conducdtorilor subdiviziunilor descentralizate ale
Consiliului raional in mdrime de c6te 1500,00 lei cu prilejul sdrbitorii ,,Ziua
func{ionarului public".

Conducitorii subdiviziunilor descentralizate ale Consiliului raional (Maria
Muntean, Ecaterina Pascal, Mihail Martinov) vor achita premiul unic cu prilejul
sirbdtorii ,,Ziua funcfionarului public" func{ionarilor publici din subordine.

Contabilul-qef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului, dra Silvia Niculila,
va asigura conform legislaliei in vigoare, plata premiilor respective din contul
economiei mij I oacelor pentru retribuirea munc ii.

Responsabilitatea pentru legalitatea qi executaxea prezentei dispozilii mi-o asum
personal.
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Prezenta dispozilie urmeazi a fi adus6la cunogtinfa persoanelot vizate, precum
qi la cuno$bnp publici prin plasarea pe pagina oficiali a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.
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