
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTBLE
RAIONULUI BASARABEASCA
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Og 14 *-t 2022

DISPOZITIE
PACNOP-f,xtEHI4E

Cu privire la stabilirea
sporului pentru performanld

in temeiul prevederilor art. 16 din Legea ff. 27012018 privind sistemul unitar
de salarizarc in sectorul bugetar (MO nr. 441-447/2018 art. 715), pecum qi al
Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanld
personalului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca, aprobat prin
dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca nr. 155 din t7 decembrie 2018, in
conformitate cu art. 54 alin. (1) din Ledea nr.436/2006, privind administra[iapublicd
locald (MO nr. 32-35/2007 art. 116),

t.

DISPUN:

A achita sporul pentru performanld personalului din cadrul Aparatului
preqedintelui raionului qi subdiviziunilor Consiliului raional care nu au statut de
persoand juridicd pentru luna aprilie anul 2022 in sumd totald de 8468,61 lei.

Lista nominald, califrcativul final qi sporul pentru fiecare angajat se

anexeazd" (anexa nr. I ).
Valoarea totald a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului

pentru performanld de la inceputul anului constituie 21730100 lei, ceea ce
reprezinti, l0o/o din valoarea mijloacelor bdneqti anuale alocatelplanificate
pentru acordarea sporului pentru performanld.

A achita sporul pentru performanfd funclionarilor publici de conducere, qefii ai
subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoand juridicd pentru luna
aprilie anul 2022, conform listei (anexa nr.2).

Contabilitilile 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 functionar public, conform listei anexate laprezenta dispozilie.
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Prezenta dispozifie urmeazd, a fi adusd la cunoqtinfa persoanelor interesate.
Re sponsabilitatea exercutdri i pr ezentei di spozif ii mi-o asum personal.

Preqedintele
raionului Basarabeasca

Am

Piotr PUSCARI

prezentei dispozilii
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Anexa nr. I la di,spozifia pregedintelui raionului
nr 7Q din - _U " ___t2-{_2022

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

juridice, pentru luna aprilie2022

wry
$naU r

I Secretar interimar al
CRB

2. $ef interimar SAP

3. Arhitect-qef

4. Contabil-qef

5. Specialist principal in
AP

6. Specialist principal in
AP

7. Specialist principal
Secliei administralie
public6. AP

8. Specialist
soperior.SAP

9. $ef al Serviciului
Arhivd

10. Specialist in servicui
arhivd

11 Secretar administrativ
superior

12. secretar stenosraf

Sectia economie
13. $efal Sectie

Serviciul relatii funciare si cadostru
t4. Sp.principal

Serviciul constructii, sospoddrie comunald si drumuri
15. Sp.superior

r6. Specialist principal

Sectia culturd
r7. $efal secfiei

18. Specialist principal

19. Special s1 Principal

S e rvic i ul ag r ic ult ur d si aliment ati e

ADaratul Dresedinteluiu raion ului
20. administrator

2t. contabil

22. Femeie de serviciu



23. Femeie de serviciu

24. Femeie de serviciu

25. paznic

26. paznrc

30. paznrc

31 lScdtug

32. Femeie de serviciu

33. Femeie de serviciu

S e c ! i a ad mi n i s tr at iv- milit ar d
34. paznic

35. paznrc

Preqedintele

raionilui B asarabeasca Piotr PUSCARI



Anexa nr.2 ladispozilia preqedintelui raionului
nttQ din"gil' ,-nct/' 2022

Lista nominall pentru performan{a stabilit func{ionarilor publici de

conducere, gefii ai subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoani
juridici Pentru luna aPrilie2022

Preqedintele
raionului B asarabeasca Piotr PU$CARI

r:#y+ {ffi.Jrqffii irT...r,,

I
$ef interimar al Direcliei

Asistenld sociald 9i a

protectie a familiei

2.
$ef adjunct al Direcliei

finante

3.
$ef adjunct al Direcliei

invdt[mint General




