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DISPOZITIE
0J /,/, !^0{"u nr. 4/+

Cu privire la premiere

in temeiul prevederilor art.10, 118-126 din Codul
Moldova nr.l16 din 19.07.2018; art.29,32 ale Legii privind

nistrativ al Republicii
ministratia publicd local5

nr.436-XVI din 28.12.2006, art.21, alin.(l) din Legea privind si ul unitar de salarizare in

rezultate optime in activitate, Primarul municipiului Orhei, DIS

1. Se stabilegte premiu unic cu prilejul zilei de sdrbdt nelucrdtoare 8 noiembrie
2022 - hramul municipiului Orhei, in sumd de 74 250,00 (qa i qi patru mii doud sute
cincizeci lei 00 bani) lei, din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii
pe anul respectiv, personalului autoritdjii administrafiei publice
conform anexei la prezenta dispozi{ie.

le a municipiului Orhei,

2. Se aduce la cunoqtinla salarialilor cd in caz de incet a raporturilor de muncd
inainte de ziua de sdrbdtoare nelucrdtoare 8 noiembrie 2022- I municipiului Orhei, suma
achitatd conform prezentei dispozilii va fi restituitd de beneficiar.

sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018; art.l l I alin (1) tit. j) din
Moldova Nr. 154 din 28-03-2003, in scopul stimuldrii individua

3. Contabilitatea va intreprinde acliunile respective
dispozilii.

4. Prezenta dispozifie se comunicd persoanelor responsabi.
includerii acesteia in Registrul de Stat al actelor locale qi poate fi
(adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 135) in termen de 30 de zi

odul Muncii al Republicii
a personalului de a obline
E:

executarea prezentei

e Ei intrd in vigoare la data

in judecdtoria Orhei
de la data comunicirii in

conformitate cu prevederile legale ale codului Administrativ al licii Moldova.

5. Controlul asupra executirii prezentei dispoz

il*Primarul munici vel VEREJANU



ANEXA

din

Lista personalului autoritrfii administrafiei publice locale a municipiului orhei de premiu unic cu
prilejul zilei de slrbltoare nelucrltoare 8 noiembrie 2022 - hramul mu ipiului Orhei.


