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DISPOZITIE
PACIIOP,flXEHI4E
Cu privire la acordarea a altor plafi
de stimulare func{ionarilor publici
din cadrul Consiliului raional Basarabeasca

in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), ar1. 7r al l,egii nr. 48 din 2l lrrarrc
2012 privind sistemul de salarizare a funclionarilor publici, pct, 8 subpct. (5) dirr
Hotdrirea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 "privind salarizarea functionetrilor'
publici", Dispoziliei preEedintelui raionului Basarabeasga nr. I 17 din 30 octombrie
Z0l7 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul qi condiliile de acordare a
altor pl61i de stimulare pentru funclionarii publici din cadrul Consiliului raional
Basarabeasca, art. 53 alin (l) lit. i), art. 54 alin. (1) din Ledea nt.436 din 28 decembrie
2006, privind administra!ia publ icd locald,

DISPUN:
1.

plali de stimulare funclionarilor publici dc condLtccre si t'\ctLrlit'
din cadrul Aparatului pregedintelui raionului si subdiviziunilor ('onsilirrltrr
raional Basarabeasca, fbrd statut de persoand juridicd, pentru luna martie l0l E^
conform tabelului (anexa nr.l).
Se acord6 alte

alte plali de stimulare funcfionarilor publici de conducerc, sctli ai
subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoana juridicd, pentru luna
+
martie 2018, conform tabelului (anexa nr.2).

2. Se acordd

3.

Contabilitalile Consiliului raional vor asigura conform competenlelor ce le
revin, efectuarea operaliunilor ce se impun in vederea acorddrii a altor plali de
stimulare func{ionarilor publici din cadrul Consiliului raional Basarabeasca. irr
marimea stabilita fiecdrui funcfionar public, conform tabelelor &flr'\dtc l.t
prezentd Dispozilie
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4. Prezenta dispozilie urmeazd a

fi adusd la cuno;tinla persoanelor

intercsatc.

5. Responsabilitatea executdrii prezentei dispozili i m i-o asum personal.

Preqedintele
raionului Basar

Am luat cunoqtin{a de prevederile prezentei dispozilii
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