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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca str. K. Marx, 55
teVfax Q97) 2-20-58 E-mail: consiliu!(&basarabeasca.md
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PACTIOP.DKEHI{E
Cu privire la stabilirea
sporului pentru performan{i

in temeiul prevederilor art. 16 din Legea ff. 27012018 privind sistemul unitar
de salaizare in sectorul bugetar (MO nr. 441-447/2018 art. 715), pecum qi aI
Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanfd
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 m. 43612006, privind administratia publicE
locald (MO nr. 32-35/2007 art. I I6),

DISPUN:
1.

A achita sporul pentru performanld personalului din cadrul Aparatului

preqedintelui raionului qi subdiviziunilor Consiliului raional care nu au statut de
persoand juridicd pentru luna ianuarie anul 2021in sumd totald de 16666'61 lei.
Lista nominald, calificativul final qi sporul pentru fiecare angajat se anexeazd
(anexa ff.1).
Valoarea totald a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru
performantd de la inceputul anului constituie 25342100lei, ceea ce reprezintd 107o din
valoarea mijloacelor bdneqti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru
performanf6.

2.

Aachita sporul pentru performantd funcfionarilor publici de conducere, qefii ai
subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoand juridicdpentru luna ianuarie
anul 2021, conform listei (anexa ff.2).

3. Contabilit5{ile Consiliului raional vor asigura conform competenlelor ce le
revin, efectuarea operaliunilor ce se impun in vederea acordirii sporul pentru
performanfl personalului din cadrul Consiliului raional, in marimea stabilitd fiecdrui
func{ionar public, conform listei anexate la prezenta dispozilie.

4.

Prezenta dispozilie unnetvd a fi adusi la cunoqtinfa persoanelor interesate.

5. Responsabilitatea exercutirii prezentei dispozilii mi-o asum
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