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DISPOZITIE
PACTIOP')KEHIIE

Cu privire la stabilirea
sporului pentru performan{d

in temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar
de salarizare in sectorul bugetar (MO nr. 441-447/2018 art. 715), pecum gi al
Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanfi
personalului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca, aprobat prin
dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca nr. 155 din 17 decembrie 2018, in
conformitate cu art. 54 alin. (1) din Ledea rc. 43612006, privind administraliapublicd
locali (MO nr. 32-35/2007 art. I 16),

DISPUN:
1. A achita sporul pentru performan{d personalului din cadrul Aparatului

preqedintelui raionului qi subdiviziunilor Consiliului raional care nu au statut de
persoand juridicd pentru luna mai anul 2021in sumd totald de 16757.741ei.

Lista nominali, calificativul final qi sporul pentru fiecare angajat se anexeazd
(anexa nr.1).

Valoarea totald a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru
performanta de la inceputul anului constituie 25342r001ei, ceea ce reprezinti 107o din
valoarea mijloacelor bdneqti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru
performanfd.

2. A achita sporul pentru performanf[ funclionarilorpublici de conducere, gefii ai
subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoandjuridicdpentru luna mai anul
2021, conform listei (anexa nr.2).

3. Contabilitdfile Consiliului raional vor asigura conform competenlelor ce le
revin, efectuarea opera,tiunilor ce se impun in vederea acorddrii sporul pentru
performan{i personalului din cadrul Consiliului raional, in marimea stabiliti fiecdrui
functionar public, conform listei anexate la prezenta dispozilie.



4. Prezenta dispozilie urmeazd a fi adusi la cunqtinp interesate.

5. Responsabilitatea exercutdrii prezentei dispozitii mi-o asum personal.

Pregedintele
raionului Basarabeasca PimPU$CARr

Am luat crmoginttr de prevederile prezentei dispozitii



Anexa nr. 1 la dispozitia pregedintelui raionului
nr ll din - 31 " _____e-f_2021

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

juridice, pentru luna mai 2021
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Pregedintere

raionilui Basarabeasca Piotr PUgCARI



Anexa nr.2 laalspozrlia prre$edintelui raionul7g2,fi)uiw!Idn',Jt,__*} _2021

Lista nominali pentru performanta stabilit funcfionarilor publici deconduccrer $efii ai subdiviziunilor consil-iului raional cu statut de persoaniijuridici pentru luna mai2D2l

PiotrPUgCARI


