
'fdqf
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, sh. K. Marx, 55
teVfax Q97) 2-20-58 E-mail: consiliul€lbasarabeasc*.md

nr.6{ g/ o q 2021

DrsPozrTrE
PACIIOP.DKEHI{E

Cu privire la stabilirea
sporului pentru performanti

in temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 270/20l8privind sistemul unitar
de salarizare in sectorul bugetar (MO nr. 441-447/2018 ait. 715), pecum qi al
Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru 

-performanfd

personalului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca, aprobat prin
disp-ozilia preqedintelui raionului Basarabeasca nr. 155 din 17 decembrie ZOtg, in
conformitate cu art. 54 alin. (1) din Ledea nr. 43612006, privind administrafia publicd
locald (MOnr. 32-35/2007 art. I16),

DISPUN:
1. A achita sporul pentru performanld personalului din cadrul Aparatului

preqedintelui raionului qi subdiviziunilor Consiliului raional care nu au statut de
persoand juridicd pentru luna august anul 2021in sumd totali de 9679100 lei.

Lista nominali, calificatiwl final gi sporul pentru fiecare angajat se anexeaz6
(anexa ff.1).

Valoarea total[ a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru
performanfd de la inceputul anului constituie 25342r001ei, ceea ce reprezintl 10olo din
valoarea mijloacelor bdnegti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru
performanli.

2. Aachita 
lPorul pentru performanfd funcfionarilorpublici de conducere, qefii ai

subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoand juridicd pentru luna august
anul 2021, conform listei (anexa t:r,.Z). -:

3. Contabilitefile Consiliului raional vor asigura conform competenfelor ce le
revin, efectuarea opera{iunilor ce se impun in vederea acorddrii sporul pentru
performanli personalului din cadrul Consiliului raional, in marimea stabilitd fiLcdrui
functionar public, conform listei anexate la prezenta dispozigie.



4' Prezentadispozifie urmeazd a fi adusd la cunoqtinfa persoanelor interesate.

5' Responsabilitatea exercutErii prezentei dispozilii mi-o asum personal.

Pregedintele
raionului Piotr PU$CARI

Am luat cunogtinfi de prevederile prezentei



Anexa nr. 1 la dispozilia pregedintelui raionului
rrlffdin-_p1"__qg 2o2l

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

juridice, pentru luna august 20Zl
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