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DISPOZITIE
/',0' /0, 1,0;"k nr. 6f6

Cu privire la acordarea de premii unice

Av6nd in vedere prevederile din pct. 7.15 din Acordul Adilional nr' I Contractul colectiv

de munc6 pentru anii 2021-2025 inregis trat lalnspeclia Teritoriali de Muncd orhei cu nr'89 din

12.07.202r; art.31 atin.(3), art.33 din codul Muncii al Republicii Moldovanr- 154 din 28-03-

2003;in temeiul art.10, llg-126 din codul Administrativ al Republicii Moldova nr'116 din

19.07.2018 ; art.29 alin.(l) lit. f), 32 alin.(l) ale Legii privind administralia publicd locala

nr.436-XVI din 2g.12 .2006; art.2l din Legea privind sistemul unitar de salarizare in sectorul

bugetar rc.270 din 23.11.201g; in scopul calculdrii qi achitdrii premiului unic pentru anul2022,

care au implinit o vechime in munc6 neintreruptd in cadrur instituliei de 10 ani, 15 ani

personalului din aparatul primarului Primdriei municipiului Orhei, Primarul municipiului Orhei'

DISPUNE:

l. Se acord6 premiu unic in mdrimea salariului debazdcalculat personalului din aparatul

primarului primariei municipiului Orhei, care au implinit o vechime in muncd neintreruptd in

cadrul instituliei de 10 ani, 15 ani in anul2)22,conform listei din anexa la prezenta dispozitie'

2. premiul unic menlionat in pct. 1 al prezentei dispozilii va fi achitat din contul economiei

mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv, in limitele volumului cheltuielilor

de personal prev[zute in bugetul aprobat a Primdriei municipiului Orhei pentru arnil 2022 qi

cuantumul premiului unic, in fiecare caz in parte, nu va depaqi salariul de bazd al persoanei

premiate.

3. Contabilitatea va intreprinde acliunile respective pentru executarea prezentei dispozitii'

4. prezenta dispozilie se comunic[ persoanelor responsabile qi intrd in vigoare la data

includerii acesteia in Registrul de Stat al actelor locale Ei poate fr atacatd' in judecdtoria orhei

(adresa: mun. orhei, str. vasile Mahu, 135) in termen de 30 de zile de la data comunicarii in

5. Controlul asupra executdrii prezentei di{nozitii mi-l asum.

Pavel VEREJANU

conformitate cu prevederile legale ale Codului



ANEXA

la dispozilia Primarului mun. Orhei

Nr. 386 dn L0 octombne 2022

Lista personalului din aparatul primarului Primdriei municipiului Orhei, beneficiar de premiu unic
care au implinit o vechime in munci neintrerupt6 in cadrul instituliei de 10 ani, l5 ani in a,uil2022

nr.

dlo
Denumirea funcliei
publice lpostului

Numele, prenumele Premiul calculat
Vechimea

in muncd
Data angajdrii

I 7090,0i) 10 ani 02.0t.2012
2 61310.0c) 10 ani 12.01.2012
a
J 7(i90,0c) 15 ani 16.10.2007

Total 20990,00


