
Republica Moldova
PRIMARUL

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

tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378
email : primaria@orhei. md

www.orhei.md

DrsPoztTrE
03. ctS. ,/a/ t

Cu privire la stabilirea sporului
pentru performanld

il temeiul prevederilor art.10, 118-126 din Codul A,lministrativ al Republicii Moldova
nr'116 din 19.07.2018, art.29, 32 Ei 34 ale Legii privind administrafia public6 lbcald nr.436-XVI
din28.12.2006, art.10, alin(1), lit.b) qi art.16 din Legeapriyind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018, Hotdrdrea Guvem,ului pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetai nr.l23l
din 12.12.2018, in conformitate cu Decizia Consiliului munir:ipal Orhei nr.14.16 din 26,12.201g
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru
performan16", Decizia Consiliului municipal Orhei nr. nr.4,l7 din 08.04.2019 ,,Cu privire la
modificarea deciziei Consiliului Municipal Orhei nr.14.16 din 26.72.2018", Dispozilia
primarului municipiului Orhei nr.158 din 03.05.2022 "Ct privire la desfbqurarea evaludrii
performanlelor individuale ale angajalilor" primarul municipiului Orhei, DISpUNE:

l. Se acorda spor pentru performanld angaja{ilor ,Jin cadrul primariei municipiului
orhei pentru luna aprilie 2022, conform anexelor l-3 Ia prezenta dispozifie.

3' Contabilul gef va intreprinde acliunile respe,ltive pentru executarea prezentei
dispozilii.

4. Prczenta dispozilie se comunicd persoanelor vizate qi intrd in vigoare la data
includerii acesteia in Registrul de Stat al actelor locale gi proate fi atacatd, in judecdtoria Orhei
(adresa:str.Vasile Mahu 135, mun. Orhei) in termen de 30 de zile de la data comunicarii in
conformitate cu prevederile legale ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.1 l6 din
19.07.2018

5. Controlul asupra executarii prezentei di
Orhei, doamnei Anastasia TURCAN.

revine viceprimarului municipiului

Primarul municipi Pavel VEREJANU

/sgnr.

spozilii

h



Anexa u. I

tadispoziliaw,{19 din (l3 tA. zozz

Tabel de calcul a mtrrimii sporului pentru performanftr pe luna aprilie 20211

Aparatut Prinrarului mulicipiulli Orhei
(denumirea unitIfl i bugetare)

Valoarea finaltr a

s porului pentru
performanli

Coutabil qef

Contabrl ptincipal

Cazac Daruela------lnfiAe,e;*.e1.)
Roso a Iana

(numele,p,renmele)



la dispozilia nr. /:i I

Tabel de calcul a mirimii sporului pentru performan{E pe

Serviciul de supraveghere gi ingrijire a animalelor firi stipiin

Anexa nr.2

din {}3 aS. 2922

luna aprilie2022

(denumirea unitIli i bugetare)

Valoarea planificatd pe lund pentru sporul de performanfd 2368,00

Nr.
d/o

\umc. Prenurne

Salariul
fuuc(iei

calculat pe

luna aprilie
2022

Nola
finall a

evaluirii

Valoa rer
preliminari a

sporului pentru
performanfii

Coeficient de

corec{ie

Valoarea I'inali a

sporului pentru
performan{5

I 3,00 0,307
2 4,00 0,307
3 4,00 0,307
4 3,00 0.307
5 3,00 0.307
6 3.00 0.307
7 3,00 0,3 07
8 3,00 0,3 07

2r{50,00 x 1116,00 0,107 2368.81
Contabil qef Cazac Daniela

Contabil principat
(numele,prenumele)

Rogoja lana
(nu mele. prenu m e le)



Anexa nr.3

la dispozilia n . /59 din Ci ui 2o2z

Tabel de calcul a mirimii sporului pentru performan{i pe luna aprilie 2022

Sta{ia de salvare pe aptr

(denumirea unit6lii bugetare)

Contabil gef

Contabil principal
(numele,prenumele)

Rogoia Iana
( numele,prenumele )

Valoarea planificattr pe lunl pentru 3 r 32,00

\ume, Prenume

Salariul
func{iei

calculat pe

luna aprilie
2022

Valoarea
preliminarl a

sporului pentru
performantri

Coeficient de

corectie

Valoarea finaltr a

sporului pentru
performan(I

Cazac Daniela


