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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx,55
teVfax (297) 2-20-58 E-mail: consiliul@basarabeasca.md
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DISPOZITIE
PACIIOP.f,XEHI4E

t.
r,a a/L t-i e 2022

Cu privire la stabilirea
sporului pentru performanld

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 qi al

Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanli
personalului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca, aprobat prin
dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca nr. 155 din 17 decembrie 2018, in
conformitate cu art. 54 aLin. (1) din Ledea nr.43612006, privind administratia publici
locald (MO nr. 32-35/2007 art. 116),

DISPUN:

A achita sporul pentru performanld personalului din cadrul Aparatului
preqedintelui raionului qi subdiviziunilor Consiliului raional care nu au statut de

persoani juridicd pentru luna martie anul 2022 in sumd tota16 de 1068L'50 lei.
Lista nominald, calificativul final qi sporul pentru fiecare angajat se

anexeazd (anexa nr.1).
Valoarea totald a mijloacelor financiareutilizate pentru achitarea sporului

pentru performanld de la inceputul anului constituie 21730100 lei, ceea ce

reprezintd 10o/o din valoarea mijloacelor bdneqti anuale alocatelplanificate
pentru acordarea sporului pentru performan!6.

A achita sporul pentru performanld func{onarilor publici de conducere, ;efii ai
subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoand juridicd pentru luna
martie anul 2022, conform listei (anexa nr.2).

Contabilitd,tile Consiliului raional vor asigura conform competenlelor ce le revin,
efectuarea operaliunilor ce se impun in vederea acorddrii sporul pentru
performanld personalului din cadrul Consiliului raional, in marimea stabilitd
fiecdrui func{ionar public, conform listei anexate laprezenta dispozilie.
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Prezenta dispozilie urmeazd, a fi adusd la cunoqtinfa persoanelor interesate.
Responsabil itatea exercutdri i prezentei di spozilii mi- o asum personal..,

Pregedintele
raionului B Piotr PU$CARI

prevederile prezentei 
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Anexa nr. I la dispozilia preqedintelui raionului

"tAJ_ 
din " _Jt; _n vlt_e_2022

Lista nominali qi sporul
pentru performan{a stabilit angaja{ilor din Aparatul prepedintelui raionului qi
subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca care nu au statut de persoana

juridice, pentru luna martie2022
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1 Secretar interimar al
CRB

2. $ef interimar SAP
aJ. Arhitect-qef

4. Contabil-sef

5. Specialist principal in
AP

6. Specialist principal in
AP

7. Specialist principal
Secliei administra[ie
public6. AP

8. Specialist
sooerior.SAP

9. $efal Serviciului
Arhivd

10. Specialist in servicui
arhivd

1l Secretar administrativ
superior

12. secretar stenosraf

Sectia economie
13. $efal Sectie

r4. Specialist principal

Serviciul relatii funciare si cadustru
15. $efal serviciului

16. specialist

Serviciul constructii, sosDoddrie comanald si drumuri
1,7. $efal Serviciului

18. Specialist principal

Sectia cultard
19. $efal sec{iei

20. Special st principal

21 Special st Principal

Serviciul asricult urd si alimentatie
Aparatul presedinteluiu raional ui

22. administrator



23. contabil

24. Femeie de serviciu

25. Femeie de serviciu

26. Femeie de serviciu

27. pazilc

28. paznic

30. paznra

31 ldcituq

32. Femeie de serviciu

33. Femeie de serviciu

S e ctia administrativ- militar d
34. paznic

35. paznrc
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Pregedintele
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Anexa nr.2 la dispozilia pregedintelui raionului



din " 2022

Lista nominali pentru performan{a stabilit func{ionarilor publici de
conducere, qefii ai subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoani

juridici pentru luna martie2022
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$ef interimar al Direcliei

Asisten{d sociali qi a
protec{ie a familiei

2. $ef adjunct al Direcfiei
finante

3. $gf adjunct al Direc{iei
Invifimint General
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