
Republica Moldova
PRIMARUL

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

tel: +373 235 227 67; fax +373 235 20378
email: primaria@orhei.md

www.orhei.md

DISPOZITIE
a?. 09. ;tA?4

Cu privire la stabilirea sporului
pentru performanld

nr. 3? /

ln temeiul prevederilor art.10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova
nr.1 16 din 19.07 .2018, art.29,32 qi 34 ale Legii privind administratia publicd local[ nr.436-XVI
din28.12.2006,art.10,alin(l), lit.b)qi art.l6 dinLegeaprivindsistemulunitardesalarizarein
sectorul bugetar m.270 din 23.11.2018, Hotdrdrea Guvernului pentru punerea in aplicare a

prevederilor Legii w.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar nr.l231
din 12.12.2018, in conformitate cu Decizia Consiliului municipal Orhei nr.l4.16 din26.12.2018
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru
performanfd", Decizia Consiliului municipal Orhei nr. nr.4.l7 din 08.04.2019 ,,Cu privire la
modificarea deciziei Consiliului Municipal Orhei nr.14.16 din 26.12.2018", Dispozilia
primarului municipiului Orhei nr.300 din 03.08.2021 "Cu privire la desftgurarea evalu6rii
performanlelor individuale ale angajalilor", primarul municipiului Orhei,

DISPT]NE:

1. Se acordd spor pentru performanld angajalilor din cadrul Primdriei Orhei pentru luna
august 2021, conform anexelor 1-3 la prezenta dispozilie.

3. Contabilul qef va intreprinde actiunile respective pentru executarea prezentei
dispozilii.

4. Prezenta dispozilie intrd in vigoare la dala includerii acesteia in Registrul de Stat al
actelor locale qi poate fr atacatd in judecatoria 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 m Pavel VEREJANU



tadispozit;aw.3U din d. ae rorl"*"-.,
Taber de carcur a mtrrimii sporurui pentru performanttr pe runa august 2021

Apa

Viceprimar

Contabil qef

Contabil principal



,Anexa nr'2

ladispozifianr. 3q/ din ol. o9- 2021

Tabel de calcul a mirimii sporului pentru performan{i pe luna august 2021

Serviciul de su qi ingrijire a animalelor IEri
(denumirea unititii bugetare)

semndtura)

Turcan Anastasia
(numele,prenumele)

Cazac Daniela
(numele,prerrumele)

Rogoja Iana
(numele,prenumele)

Viceprimar

Contabil Eef

Contabil principal

Valoarea planificatd pe lund pentru sporul de

Valoarea finalI a

spor:ului pentru
performan(i



Anexa nr.3

la dispozilia nr. 3? / din d . c:3 2021

Tabel de calcul a mirimii sporului pentru performanfl pe luna august 2021

Stafia de salvare pe aptr
(denumirea unitdlii bugetare)

Valoarea planificatl pe lun[ pentru sporul de performan{i 2949,00

Nr.
dio

Nume, Prenume

Salariul
funcfiei

calculat pe

luna august
2i2l

Nota
finaltr a

evalunrii

Valoarea
preliminarl a

sporului pentru
performan{tr

Coeficient de

corec(ie

Valoarea finalit a

sporului pentru
perforrnanfl

1 4,00 0.246

2 4,00 0,246

3 4,00 0.246

4 4,00 0.246

5 3.85 0.246

6 4,00 0,246

7 4,00 0.,246

8 4,00 0,246

9 4,00 0,246 ,

30177,94 nX I 1 999,93 0,246 295]t,98

Viceprimar

Contabil Eef

Contabil principal
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