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Cu privire la stabilirea
sporului pentru performan{d

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

DISPUN:

1. A achita sporul pentru performanfi personalului din cadrul Aparatului
preqedintelui raionului gi subdiviziunilor Consiliului raional care nu au statut de
persoand juridicd pentru luna februarie anul 2022 in sumi totald de 10108,86
lei.

Lista nominald, calificativul final gi sporul pentru fiecare angajat se

anexeazd, (anexa ff.1).
Valoarea totali a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului

pentru performan{d de la inceputul anului constituie 21730100 lei, ceea ce

reprezinti l0oh din valoarea mijloacelor bineqti anuale alocate/planificate
pentru acordarea sporului pentru performan!6. ;,
A achita sporul pentru performan{d funcfionarilor publici de conducere, qefii ai
subdiviziunilor Consiliului raional cu dtatut de persoand juridic6 pentru luna
februarie anul 2022, conform listei (anexa ff.2).

Contabilitetile Consiliului raional vor asigura conform competen,telor ce le revin,
efectuarea operaliunilor ce se impun in vederea acordErii sporul pentru
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performan{i personalului din cadrul Consiliului raional, in marimea stabilitd
fiecdrui funcfionar public, conform listei anexate laprezerrta dispozilie.

Prezenta dispozilie urmeazd a fi adusd la cunoqtin{a persoanelor interesate.
Responsabilitatea exercutdrii prezentei dispozifii mi-o asum personal.

Preqedintele
raionului Basarabeasca Piotr PU$CARI

Am luat cunogtinfd de prevederile prezentei dispozitii
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Anexa nr. I la dispozifia preqedintelui qaionului
ff _14 din " et' _ n *z/j-2022

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

juridice, pentru luna februarie 2022

Nr. 
i

#o 'ffi Spoiil :

Iun*rrle*
1. Secretar interimar al

CRB

2. $ef interimar SAP
aJ. Arhitect-gef , , .
4. Contabil-qef

5. Specialist principal in
AP

6. Specialist principal ln
AP

7. Specialist principal
Secfiei administratie
publicd- AP

8. Specialist
sooerior-SAP

9. $ef al Serviciului
ArhivI

10. Specialist in servicui
arhivi

1l Secretar administrativ
superior

t2. secretar stenograf

Sectia economie
13. $efal Sectie

14. Specialist principal

Serviciul relatii funciare si cadostru
15. $ef al serviciului

16, specialist

Semiciul construclii, gospoddrie comunald si drumuri
r7. $ef al Serviciului

18. Specialist principal

Sectia culturd
19. $efal sectiei

20. Specialist principal

2I Specialist Principal

S emici ul agric ult urd si alimentatie



Aparatal pre$edinteluiu raip44!4!
22. administator

23. contabil

24. Femeie de serviciu

25. Femeie de serviciu

26. Femeie de serviciu

27. paznlc

28. pazInc

29. paznic

30. pazmc

31 l6citug

32. Femeie de serviciu

33. Femeie de serviciu . . .

S eclia a dministr ativ'r444ar4
34. pazric

35. paznic

Presedintele

raionilui Basarabeasca Piotr PU$CARI



Preqedintele
raionului B asarabeasca

Anexa m2 la dispozilia preqedintelui raionului
nr din tt )t 2022

Piotr PU$CARI

Lista nominali pentru performanfa stabilit funcfionarilor pubtici de
conducere, qefii ai subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoani

juridici pentru luna februarie 2022

ri ;;

l.
$ef interimar al Direcliei

Asistenti sociali qi a
protecfie a familiei

2. $ef adjunct al Direcfiei
finante

3. $gf adjunct al Directiei
Invn$mlnt General




