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DISPOZITIE

nr. 23 4

Cu privire la atribuirea treptei,
clasei gi coeficientului de salarizare

in temeiul art.10, art. I I 8- 128 din Codul Administrativ al Republicii Moldova m.l 16 din
19.07.2018; art,26 alin.(5),art.29 qi art.32 din Legea privind Administrafia publicd locald
nr.436-XVI din 28.12.2006; art,25 din Legea privind sistemul unitar de salarizare in sectorul
bugetar nr.270 din 23.11.2018; art.9, pct.l-3, art.ll, art.13 $i art.l4 al Regulamentului cu
privire la modul de determinare a perioadei de vechime in muncl pentru stabilirea treptelor de
salarizare (Anexa nr.2) aprobatd prin Hotdrdrea Guvernului nr.l231 din 12.12.2018 pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar; Decizia Consiliului municipal Orhei nr.ll.20 din 10.12.2019 "Cu privire Ia
aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2020"; Dispozilia Primarului municipiului
Orhei nr.555-p din 20.11.2019 "Cu privire la stabilirea atribuliilor de funclie qi acordarea
imputernicirilor", pentru efectuarea drepturilor salariale ale funclionarilor publici, viceprimarul
rnunicipiului Orhei DISPLINE:

l. Se atriburie dlui Grigore MIRA, specialist principal in cadrul Primiriei municipiului
Orhei, corespunzdtor funcfiei definute codr.rl A 2202 qi se stabilesc drepturile salariale
corespunzdtor grupului ocu afional al funcfiei dupa cum urmeaz6:

-

treapta de salarizare
clasa de salarizare coeficientul de salarizare - ,
cuantumul salariului de bazd stabilit

-

ei.

2. Contabilitatea va calcula Ei va achita titularului func{iei salariul lunar, lindnd cont de
prevederile pct.l al prezentei dispozilii qi de alte drepturi salariale acordate suplimentar la
salariul de bazd stabilit.
3. Prezenta dispozilie intra in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de Stat al
actelor locale qi poate fi atacatA in Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile de la data comunicdrii.

4. Controlut uruprut *ecutarii

Viceprimar al munic
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