
Republica Moldova
PRIMARUL

municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160

tel: +31323522767; fax: +373 23520378
email : primana@orhei. md

www.orhei.md

DISPOZITIE
nr. o/.

Cu privire la stabilirea sporului
pentru performanld

ln temeiul prevederilor art.l0, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova
nr.1l6 din 19.07,2078, alrt.29,32 qi 34 ale Legii privind administralia public[ local[ nr.436-XVI
din28.12.2006, art.10, alin(l), lit.b) qi art.l6 din Legea privind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018, Hotdrdrea Guvemului pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar nr.l23l
din 12.12.2018, in conformitate cu Decizia Consiliului municipal Orhei ttr.14.16 din26.12.2018
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru
performanld", Decizia Consiliului municipal Orhei nr. nr.4.17 din 08.04.2019 ,,Cu privire la
modificarea deciziei Consiliului Municipal Orhei nr.14.16 din 26.12-2078-, Dispozitia
primarului municipiului Orhei nr.400 din 01 .11.2021 "Cu privire la desfbgurirea evaludrii
performanfelor individuale ale angaja!ilor", primarul municipiului Orhei, DISPTINE:

1. Se acordd spor pentru performanta angajatilor din cadrul Primariei municipiului
Orhei pentru luna decembrie202l, conform anexelor 1-3 la prezentadispozilie.

3. Contabilul gef va intreprinde acliunile respective pentru executarea prezentei
dispozilii.

4. Prezenta dispozilie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de Stat al
actelor locale qi poate fi atacatd in judecitoria Orhei (adresa:str.Vasile Mahu 135, mun. Orhei)
in termen de 30 de zile de la data comunicdrii in conformitate cu prevederile legale ale Codului
Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018

5. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii revine viceprimarului municipiului
Orhei, doamnei Anastasia TURCAN.

Primarul Pavel VEREJANU



tadispoziliaw O2 ain a3 of. ,orl'*"*'
Tabel de calcul a mirimii sporului pentru performanttr pe luna decembrie 2021

Aparatul Primsrului municipiului Orhei
(denumirea uniUfii bugetare)

Contabil Eef

Contabil principal

Cazac Daniela

@
Rogoja Ima

(numele,prenumele)



Tabel de callcul a mlnimii sporului

la dispozilia nr. q{ 6;n

pentru performan(I pe luna

Anexa nr.2
03 o.f )o))

decembrie 2021

Serviciul de a animalelor firi
(denumirea rrit4iiSfieta$

Contabil

Contabil

gef

principal

Valoarea planificata pe lund pent* sp*ul delffiiilEif 2093,s0

Nr.
d/o

Nume, Prenume

Salariul
funcfiei

calculat pe

luna
decembrie

2021

Nota
finali a

evalulrii

Valoarea
preliminarl a

sporului pentru
performanfi

Coeficient de

corec{ie

Valoarea final5 a

sporului pentru
performan(d

1 3,00 0,366
2 iu 3.s0 8 0,366
3 1SO 0,366
4 3,00 0,366
5 3,00 0,366
6 3,00 0,366
7 3,00 0,366

3,00 0,366 ,
18267,17 x 5727,59 0,366 2096,29

Cazac Daniela
(numele,prenumele)

Rogoja Iana
(numele,prenumele)

8



ladispozi{ia nr. a? din o3 r:f . inexanr'3

Tabel de calcul a mlrimii sporului pentru performan{i pe luna decembrie 2021

Statia de salvare pe aptr

Contabil gef

Contabil principal
(numele,prenumele)

Rogoja Iana

Valoarea planificald pe lun6 pentru sporul de performan{d 2949,00

Nr.
d/o

Nume, Prenume

S,alariul
func{iei

calculat pe

luna
decembrie

2fi) 1

Nota
final5 a

evalutrrii

Valoarea
preliminartr a

sporului pentru
performan[i

Coeficient de

corec{ie

Valoarea finaltr a

sporului pentru
performan(tr

I 4,00 0,32t
2 4,00 0,321
3 4,00 0,321
4 3,88 0,321
5 4,00 0,321
6 4,00 0,321
7 0,00 0,321
8 4,00 0,321
9 0,00 0.321 ,

28609,68 x 9196,87 0.321 2952,20

Cazac Daniela

(numele,prenumele )


