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CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-67W, or. Basarabeasc4 st. K. Marx,55
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nr. le ./1eG /e6e.-ro.z-t^e 2021

DrsPozrTrf,
PACIIOPSKEHIAE

Cu privire la stabilirea
sporului pentru performanle

in temeiul prevederilor art. 16 din Legea ff. 270/2018 privind sistemul unitarde salarizare in sectorul bugetar (Mo nr. 441-442/201g ait. 7Is), pecum qi alRegulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanf6
personalului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Basara6easca, aprobat prin
dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca nr. 155 din 17 decembrie 201g, inconformitate cu-art. 54 alin. (1) din Ledea nr. 436/2006, privind administra{ia puUti.a
locald (MO nr. 32-35/2007 art. II6),

DISPUN:
1' A achita sporul pentru 

-ngrformanfa personalului din cadrul Aparatuluipregedintelui raionului qi subdiviziunilor iottriti.rtui raional care nu au statut depersoand juridicd pentru luna februarie anul 202lin sum6 total6 de 15g37100 lei.
Lista nominali, calificativul final qi sporul pentru fiecare angalat se anexeazd

(anexa ff.1).
Valoarea totald a mijloacelor financiare utilizatepentru achitarea sporului pentru

performanld de la inceputul anului constituie 25g42r00lei, ceea ce reprezintd 10Zo din
valoarea mijloacelor bdneqti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru
performanfd.

2' Aachita-sporu!Rentru performanld funcfionarilorpublici de conducere, qefii aisubdiviziunilor Consiliului raional cu statut de plrsoana;uriaicapentru luna februarie
anul 2021, conform listei (anexa rt.Z).

3' Contabil-qef din cadrul Aparltului preqedintelui va efectua recalculul sporuluipentru performantd qefilor secfiilor qi serviciilor din subdiviziunea Consiliului raionalpentru luna ianuarie 2021, conform listei ( anexa nr. 3).



4. Contabilit6{ile Consiliului raional vor asigura conform competentelor ce le
revin, efectuarea opera{iunilor ce se impun in vederea acorddrii sporul pentru
performanfd personalului din cadrul Consiliului raional, in marimea stabiliti fiecdrui
funcfionar public, conform listei anexate la prezenta dispozilie.

5. Prezenta dispozilie urmeazd a fi adusd la cunoqtinfa persoanelor interesate.

6. Responsabilitatea exercutdrii prezentei dispozifii mi-o asum personal.

Pregedintele
raionului Piotr PU$CARI

Am luat cunogtinti de



Anexa nr. I la dispozilia preqedintelui raionului
nrJAdin"€S'_e@ _2021

Lista nominali gi sporul
pentru performanfa stabilit angajafilor din Aparatul prepedintelui raionului gi
subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca care nu au statut de persoana

juridice, pentru luna februarie 2021
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Anexa m2 la diryozitia F$edintelui raionuluin_l&ddn"&_oe 202r
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