
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx,55
Iellfax (297) 2-20-58 E-mail: consiliul@basarabeasca md

?rnr. p3 4p-e*4 &zz?2921

DISPOZITIE
PACIIOP.flxtEHI,IE

Cu privire la acordarea
premiului anual Pentru anul202l

in temeiul prevederilor art. 21r din Legea nr.27012018 privind sistemul unitar de

salarizare in sectorul bugetar (MO nr, 441-447/2018 art' 715), in baza

Regulamentului privind moclul de calculare ;i plata a premiului anual personalului din

uniialile bugetare aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. t23Il20I8,,privind punerea

in apiicare a Legii *. ZIO din23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare

in sectorul bugitaa cu modificdrile ulterioare (MO nr.480-485/2018 art.l3I0), in
conformitate art.54 din Legea nr.43612006 privind administralia publicdlocald (MO

nr.32-35/2006 art. I l6),

DISPUN:
1. Se acord[ premiul anual persoanelor care delin funclii de demnitate public6,

funclionariior publici qi personalului tehnic din Aparatul preEedinteiui raionului

Ei subdiviziunile Consiliului raional ffird statut de persoand jurudicd,

proporlional cu timpul efectiv lucrat pe parcursul anului2021, conorm anexei.

Z. Se acordd premiul anual in mdrime 50Yo din salariul de baz6, conducdtorilor

subdiviziunilor descenffallzate ale Consiliului raional, inclusiv directorului

$colii de Arte, pentru rezultatele activitdlii in anul 202I, proporlional cu

timpul efectiv lucrat pe parcursul anului202I.

3. Conducdtorii subdiviziunilor descentralizate ale Consiliului raional (Direclia

finanle - dna Maria Muntean, Direclia invdlimint general - dna Ecaterina

Pascal, Direclia asistenld sociald qi proteclie a familiei - dl Mihail Martinov),

directorul $colii de Arte - dna Alexandra Pereverzeva, vor acorda premiul

anual pentru anul202l angajalilor din subordine.

4. Contabilul-;ef din cadrul Aparatului preEedintelui raionului, dra Silvia Niculifa,

va asigura conform legislaliei in vigoare, achitarea pldlilor stipulate in anexa la

prezenta dispozilie.

5. Responsabilitatea pentru legalitatea Ei executarea prezentei dispozilii mi-o

asum personal.



Prezenladispozilie vrcIreazda fi publicata in Registrul de stat al actelor locale qi

"O*a 
la cunbEtinla persoanelor vizate'

Pregedintele
raionului B

Piotr PU$CARI



Anexa la dispozifia pregedintelui raionului
nr 9/-din" 6" ./2 2921

Lista persoanelor cdrora li se acordd premiul anual pentru anul202I
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