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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIIIL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIOI\ULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca sr. K. Marx, 55
teVfax Q97) 2-20-58 E-mail: 

-c--o--n-si!-url@-b--a--s-a-r--a.b--e'a'ssa.rrld

nr. 9/ JO no)er4$zo/z 2022

DISPOZITIE
PACTIOPTX{EHI,IE

Cu privire la stabilirea
sporului pentru performanp

in temeiul prevederiloi'art. 16 din Legea nr. z7\l2}ISprivind sistemul unitar
de salarizare in sectorul bugetar (MO nr.44I-447/2018 art.7I5), pecum qi al
Regulanientului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanld
personalului din cadrul subdlviziunilor Cgnsiliului 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 administra{ia publicd
local6 (MO nr. 32-35/2007 art. I 16),

' DISPUN:

1. A achita sporul pentru performanfd personalului din cadrul Aparatului
preqedintelui raionului qi subdiviziunilor Consiliului raional care nu au statut de
persoani juridicdpentru luna noiembrie anul2022 in sumd totald de 8108,42
1ei.

Lista nominald, calificativul final qi sporul pentru fiecare angajat se
anexeazd, (anexa nr. I ).

Valoarea totald a mijloacelor financiareutilizate pentru achitarea sporului
pentru performanli de la inceputul anului constituie 21730100 lei, ceea ce
reptezintd lDoh din valoarea mijloacelor bdneEti anuale alocate/planificate
pentru acordarea sporului pent4i performanfd.

2. A achita sporul pentru performanld funclionarilor publici de conducere, ;efii ai
subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoand juridica pentru luna
noiembrie anul 2022, conform listei (anexa r:u..Z).

3. Contabilit5lile Consiliului raional vor asigura conform competen{elor ce le revin,
efectuarea operaliunilor ce se impun in vederea acorddrii sporul pentru



4.

.l

.:ll

perform4nfIrpersonalului,din cadrul Consiliului raional, in marimea stabilitd
l! v . F I l. Ffiecdrui funclionar public, conform listei anexate laprezenta dispozilie.

A achita sporul pentru performa4td directorul Scolii de Arte Basarabeasca pentru
luna octombrieie anul 2022 (anexa ff.3).

Prezenta dispozilie urrrrreazd" a fi adusd la cunogtinfa persoanelor interesate.

Responsabilitatea exercutdrii prezentei dispozilii mi-o asum personal.

5.

6.

Preqedintele
raionului Piotr PU$CARI



Lista nominali qi sporul
pentru performan{a stabilit angajalilor din Aparatul preqedintelui
subdiviziunilor consiliurui raionat iasarab."i.u care nu au statut

juridice, pentru luna noiembrie 2022

Anexa nr. I la dispozilia preqedintelui raionului
nr _!t din " 30" zq.'k7482-k2022

raionului qi
de persoana

*'i..fl'4: o *,T"j
l. Secretar al CRB

2. $efSAP
a
J. Arnltect-$et

4. \-oruaoll-$el

5. Specialist principal in
AP

6. Specialist principal in
AP

7. Specialist principal
Secliei administralie
public6, AP

8. Specialist
soperior.SAP

9. $efal Serviciului
Arhivi

10. Specialist in servicui
arhivl

ll Secretar administrativ
superior

12. secretar stenograf

13. qofer

t4. ;orer I
economle, constructii si dezvnltnren erilnri rtl

15. $efal Sec{ie

16. Specialist superior

17, Specialist principal

181
Jectia culturd

DWVtr9l

19. Specialist Principaf
__t agriculturd, relatii funciore ci 'nrlnct

20. Sef serviciu

At ,AfAtil nrespdintel innrtlt,i
21. aomlnlstrator

22. contabil

23. Femeie de serviciu



24. Femeie de serviciu

25. Femeie de serviciu

26. paznic

27. Femeie de serviciu

28. paznic

30. puurc

31. ldcdtug

32. Femeie de serviciu

33. Femeie de serviciu

34. pazntc

3sll
Sec[io administrat v-mililard
paznrc

36. paxic

Pregedintele

raionilui
Piotr PU$CARI



Anexa nr.2 la dispozilia pregedintelui raionului
nr g/ din,, e'; nol*,i/"2022

Lista nominali pentru performan{a stabilit func{ionarilor publici deconducere, pefii ai subdiviziunilor consiliului raional cu statut de persoanijuridici pentru luna noie mbrie2022

FqHd

t.

?
3.

$ef interimar al Direc{iei
Asistenfa sociald gi a
proteclie a familiei

Slll|rl 4J**wff ry;',trUHl la.F*

$ef adjunct al Direcliei
finan{e

$gf adjunct al Direcfiei
Inv[(imint General

Preqedintele
raionului

Piotr PU$CARI



Anexa nr.3 la dispozilia pregedintelui raionului
nr lt din',, J o,; tz ) )^Eazo22

Lista nominali pentru performan{a stabilit directorul scolii de ArteBasarabeasca pentru luna noiembri e2022

Directorul Scolii de Arte
Basarabeascza

Preqedintele
raionului

Piotr PU$CARI




