
REPUBLICA MOLDOVA
RATONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL ORA$ENESC $TEFAN VODA

DECIZIE nr. 10/10

din 13 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea statului de personal
cu schema de salarizare al personalului
intreprinderii Municipale,,Direc{ia de Produclie

,,Ap6-Canal" din or. $tefan Vodd" pentru arrul2020

in temeiul art. 14 alin. (2) Iit.l) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administrafia publicd loca16, Consiliul origenesc $tefan Vodi DECIDE:

^ 1. Se aprobd statul de personal cu schema de salarizare aI personalului
intreprinderii Municipale <Direc{ia de Produc{ie ,,Apd-Cana|" din or. $tefan Vod6>
pentru anu12020, conform anexei.

2. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune pe sarcina dlui Iurie
Nicolenco, director al intreprinderii Municipale ,,Direcfia de Produclie ,,Apd-Canal"
din or. $tefan Vod6", gi dlui Vladislav Cociu, Primar al or. $tefan Vodd.

3.Prezenta decizie se aduce la cunogtinld:

Oficiului teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;

Primarului oraqului $tefan VodS;
intreprinderii Municipale ,,DP ,,Apd-Canal" din or. $tefan Vod6";
publicului prin afigare gi pe pagina web a primiriei.

Pregedintele gedinfei consiliului

Contrasemneazd:

Secretar-interimar al Consiliului ori

,r ,//./
ff4/ Nicolae Orlov
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STATUL DE PERSONAL
cu schema de salarizare al personalului I

*_.'
Municipffi)29

<Direc{ia de Produc(ie,rApl-Canal" din or. $tefan Vod ntru

* - Cheltuielile pentru retribuirea muncii se repartizeazf, in mod egal la serviciile canalizare gi salubrizare.
Noti: La salariul debaza angajafii beneficiazI de sporuri, dupr cum urmeazf,:- Spor pentru vechimea ln muncf,;

- Spor pentru categoria de calificare;
- Spor pentru clasd (conducdtorii auto);
- Spor pentru munca nocturnd - 0,5 unitate timp;
- Spor pentru conditii nefavorabile de muncf,.
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TOTAL pe intreprindere:


