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pz 23 h2/ DISPOZITIE

Cu privire la stabilirea sporului
pentru performanla in valoarea totalE

211?nf. za- za- J

in temeiul prevederilor art.10, 118-126 din codul Administrativ al Republicii Moldova
nr' l 16 din 19'07'2018, art.29, 32 si 34 ale Legii privind administafia public6 local6 w.436-XVI din 28'12'2006' art'10, alin(l), lit. b) $i art.16 din Legea privind sistemul unitar de
salarizare in sectorul bugetar nr.270 din23.l1.2018, Anexa nr.3 la Hotr.rarea Guvernului pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar nr.l231 din 12.t2.2018, in conformitate cu Decizia Consiliului municipal
orhei nr'14'16 din 26.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
stabilire a sporului pentru performanf d", Decizia Consiliului municipal Orhei nr. nr.4.l7 din
08'04'2019 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului rrrrunicipa Orhei nr.14.16 din
26'122018", dispozilia primarului municipiului Orhei nr.555-p din 20.1 l.21lg,,Cuprivire la
stabilirea atribuliilor de funcfie Ei acordarea imputernicirilor", in scopul stimularii individuale apersonalului de a obline rezultate optime in activitate, viceprimarul municipiului Orhei,
DISPUNE:

l'Se stabileqte valoarea totalS a mijloacelor financiare planificate pentru achitarea
sporului pentru performantd in sumd de 218076,67 (dou6 sute optspr ezece mii gaptezeci qi
qase lei, 67 bani) pentru luna mai 2021 conform anexei la prezenta dispozifie.

2'Contabilitatea va intreprinde acfiunile respective pentru executarea prezentei
dispozilii.

3'Prezenta dispozilie intr5 in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat alactelor locale Ei poate fi atacatr in judecdtoria orhei in termen de 30 de zile de la datacomunicdrii in conformitate cu prevederile legale ale codului Administrativ al Republicii
Moldova.

4.Controlul asupra executlrii prezentei dispozifii mi-l asum.
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Anexa

ladispozifia nr23-6i11 . d2/" O O 2921

Valoarea totall a mijkracelor finanr:iare aprobate pentru achitarea sporului
pentru performan{I pentru luna mai 2021

Specialist principal
Zgureanu Olga
(numele,prenumele)

Unitatea bugetari
Salariul
lunar de

bazi

Valoarea totall
planificatl a sporului
pentru performanftr
(pentru mai 2021)

Aparatul Primarului Orhei
Serviciul de supnaveghere qiingrijire a

imalelor fErI st6pdn

Stalia de Salvare pe ApI
Muzeul de istorie gi etnografie

Gradinila de copii nr.I l02l 13,50 l02l 1,35
Gradinila de copii nr.l B

Gradinila de copii nr.2B
Gradiniga de copii nr.4
Gradinila de copii nr.4B

r'5dini1a de copii nr.5B
Gradinita de copli nr.6 12513
Gradinila de copii nr.6B
Grddinifa de cop:ii nr.8
Gradinita de coprii nr.88

inila de copiLi nr.l2
Gradinila de copii nr. l28

la de Arte Plastice 90676,t1
a de Muzicii 28519,75
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