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DISPOZITTE

'r.flZ

Cu privire la atribuirea trePtei,
clasei qi coeficientului de salarizare

in terneiul art.10, art. I I 8- 128 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.1 16 din
locala
19.07.2018; art.Z6 alin.(5), art.29 qi art.32 din Legea privind Administrafia publicd
nr.436-XVI din 2g. tz,zoci6; art.25 din Legea privind sistemul unitar de salarizare in sectorul
cu
bugetar w.270 din 23.11.2018; an.9, pct.1-3, art.l1, art.13 qi art.14 al Regulamentului
de
treptelor
priii..
la modul de determinare a perioadei de vechime in muncd pentru stabilirea
'salarizare
(Anexa nr.2) aprobata prin Hotdr6rea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru
in
punerea in aplicare a pr.r"d"riloi Legii m.27Ol2Ol8 privind sistemul unitar de salarizare
privire la
sectorul bugetar; Decizia Consiliului municipal orhei nr.l1.20 din 10.12.2019 "Cu
municipiului
Primarului
aprobarea b-ugetului municipiului orhei pentru anul 2020"; Dispozilia
drhei nr.555lp din 20.tt.iOt9 "Cu pririr" la stabilirea atribuliilbr de func1ie qi acordarea
din
imputemicirilor", in baza Contractului individual de muncd pe perioadi determinata,
:
O3'. I 1 .2020, viceprimarul muni cipiului Orhei DIS PLINE
Se atribuie dlui Alexandru LEFTER, conducdtor auto in cadrul Primdriei municipiului
se stabilesc
Orhei, corespunz6tor funcliei definute cu o norna de 05 unitafl, codul H 6174 9i
drepturile saiariale corespunzdtor grupului ocupalional al functiei dupd cum urmeaz6:
treapta de salarizare
clasa de salarizare
coeficientul de salarizare lei'
cuantumul salariului debazd stabilit -

L

-

-

2. Contabilitatea va calcula qi va achita titularului funcliei salariul lul*, findnd cont de
la
prevederile pct.l al prezentei dispozilii gi de alte drepturi salariale acordate suplimentar
salariul de bazd stabilit.

intr6 in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de Stat.al
3. prezenta dispozilie
'atacatdin
Jude-catoria orhei in termen de 30 zile de la data comunicdrii'
actelor locale Ei poul n

4. Controlul

asupra executarii prezentei dispozilii

Viceprimar al

mi-l asum.
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