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DISPOZITIE
PACNOP,fl)KEH14E

Cu privire la stabilirea

sporului P entru PerformanlA

in temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 27012018 privind sistemul unitar

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

Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanld

personalului din caorut subdiviziunilor consiliului raional Basarabeasca, aprobat prin

dispozilia preEedintelui raionului Basarabeasca nr' 155 din 17 decembrie 2018' in

conformitate cu art. 54 ayn. (1) din Ledea nr.4i6r2006, privind administra\ia pubiicd

1oca16 (MO nr. 32-35/2007 art' lI6),

DISPUN:

l.AachitasporulpentruperformanldpersonaluluidincadrulAparatului
pregedintelui raionuiui Ei subdiviziunilor iottiilintui raional Qare nu au statut de

persoana juridicd pentru luna noiembrie anul202l in sum6 totala de 7183'74 iei'

Lista nominala, calificativul f,rnal Ei sporul pentru fiecare angaiat se anexeaza

(anexa nr.1).
Valoarea total6 a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului penlnt

performanla de la inceputul anului constituie 25342$0lei, ceea ce reprezintd 10olo din

valoarea mijioacelor bdneqti anuale alocateiplanificate pentru acordarea sporului

pentru performan!6.

2. A achita sporul pentru performanld funclionarilor publici de conducere, Eefii

ai subdiviziunilor 
^ 

Consiliului raional cu statut de persoand juridicd pentru luna

noiembrie anul 2021, conform listei (anexa nr' 2)'

3. Contabilitalile consiliului raional vor asigura confotm competenlelor ce le

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

performanla personalului din cadrul consiliului raional, in marimea stabilita fiecarui

functionar'publit, conform listei anexate la prezenta dispozilie'



-"t

4. Prezenta dispozil ie vtmeazd a fi adus6 la cunoEtinfa persoanelor interesate'

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

Pregedintele
raionului Ba Piotr PU$CARI

Am luat cunogtinld de prevederile prezentei dispozilii
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Lista nominali Ur rno-

pentru performan{a stabitit angaja{ilor din aparatul pregedintelui raionului qisubdiviziunilor Consiliului raional Basarab"ui"" cane nu au statut de persoana
juridice, pentru luna noiembrie 2V21.
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Anexa nr.2 la dilpozilia preged intelu i raionu l u i
nr _E din',?, ; a-*/zr?4gae I

Lista nominali pentru performan(a stabilit func{ionarilor publici deconducere, Eefii ai subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoanijuridici pentru luna octombrie Z02l

Funcfia definuti
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atul final
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