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DISPOZITIE
PACIIOP-f,xtEH14E

Cu privire la stabilirea
sporului pentru Performanld

in temeiul prevederilor art. 16 din Legeanr. 27012018 privind sistemul unitar

de salarizare in slctorul bugetar (MO nr. 441-447/2018 art. 715), pecum qi al

Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanlb

per-sonalului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca, aprobat prin

bispozilia preEedintelui raionului Basarabeasca nr. 155 din 17 decembrie 2018, in

conformitate cu art. 54 alin. (1) din Ledea nr.43612006, privind administralia publicd

locali (MO nr. 32-35/2007 art. I16),

DISPUN:

1. A achita sporul pentru performanld personalului din cadrul Aparatului

preqedintelui raionuiui qi subdiviziunilor Consiliului raional care nu au statut de

persoana juridici pentru luna iulie anul 2021in sumd tota16 de 1411'1169 lei.- 
Lisia nominal6, califrcativul final qi sporul pentru fiecare angalat se anexeazd

(anexa ff.1).
Valoarea total6 a mijloacelor financiarc utilizate pentru achitarea sporului pentru

performanldtdelaincepuiul anului constituie 25342100lei, ceea cereprezintd 107o din

valoarea mijloacelor banegti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului

pentru performan!6.

Z. A achita sporul pentru performanld funcfionarilor publici de conducere' Eefii

ai subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoand juridic[ pentru luna iulie

anul202!, conform listei (anexa nr.2).

3. Contabilit6lile Consiliului raional vor asigura conform competenlelor ce le

revin, efectuarea operaliunilor ce se impun in vederea acorddrii sporul pentru

performanla personaiului din cadrul Consiliului raional, in marimea stabilitd fiecdrui

funclionar public, conform listei anexate Iaprezenta dispozilie.



4. prezenta dispozilie urmeaz d a fradusa la cunogtinla persoanelor interesde'

5.Responsabilitateaexercutdriiprezenteidispoziliimi.oasumpersal
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Am luat cunoqtinld de Prevederile

PiotPU$CARI

j

t
II



Anexa nr. I la dispozilia preqedintelui raionului

nrlPdin" ?a; /i/.r'z 2o2l

Lista nominali qi sPorul

pentru performan{a stabilit angaja{itor din Aparatul preqedintelui raionului qi

subdiviziunilor consiliului raional Basarabeasca care nu au statut de persoana

juridice, Pentru luna iulie 2021
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Anexa nr.2 la di spozif iapreqedintelui raionului
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Lista nomin4i pcrlrr performrnfr strbitit frn@naril,or publici de

conduoerG, Eefii ri ntotunmr ftrfErhi nimel cn strlut de persmni
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