
REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA ORA$ULUI $TEFAN VODA

cel Mare' 31, tel/fax 2-23-96, e-mail:

DISPOZITIE nr'105 ,: ,

din 30 noiembrie 2020 
" 
' 

"

Cu privlre la acordarea premiului anual
personalului din uniti{ile bugetare pentru-

iezultatele activitlfii in anul 2019

pentru reztltatele activitalii in anul 20rg a personalului din unit61ile bugetare care a

desftqurat activitate pe parcursul anului .2019; 
4 I I < AnAn

in conformitate cu Hotardrea Guvernului nr.811 din 11.11.2020; art.2l I din Legea

nr.270 din23 noiembrie 201g privind sistemul unitar de salatizare in secJoryJ,p,--g.getar,

cu modificdrile ulterioare ; '' -;-: .::':

inbaza art29 atii..1Z1, art.3lalin,(1), (3) din Lgq.-u nr.436-XVI din 28.12.2006 privind

administrali a publi cd 1ocal6,' prima rul oraqului DISPUNE :

1. Se acord6 premiu anual personalului din unitSlile bugetare care n desfdgurat activitate

pe parcur.sgl anulu i z11g. Pentru aqordarea premiului anual sP vor utillzn tnilloacele

fonclului de salarizare in m6rinte de'part6 ta io't dln satarlile detazl ale pefson4lultrl

cu drept de a beneficia de premiul anual, cdlculate la 31 decembrie 2019 sau la ultima

zi de activitate in cadrul unitdlii bugetare anterioard datei de 31 decembrie 2019,

proporlional timpului efectiv lucrat in anul 2019, dupd cum urmeaz6:

- Aparatul Primdriei;
. Gridinila de copii nr.2 ,,Licurici";
- Grddinip de copii nr. 3 ,,Alionuqca";
- Biblioteca Publicd ordqeneascS;

- Casa de cultur6' rr l

- Gospoddria comunald.

2. Contabilitatea prim6riei sd efectueze calculele necesare conform logislaliei lp vigoare,

3. Responsabilitatea qi controlul asupra executdrii prezentei.{ispo3i$i mlrl gqUP' 
- -

4.prezenta clispozilie poate fi contestatd prin eerere prealabllE ]a frjm[ria $1e,[nn Y?d['
in tennen de 30 zile de ladatacomunicdill, potrivit Codqlui administratlv al ltepublieti

Moldova nr.116/2018. : '

5.Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtintd:

oflrciului teritorial caugeni al cancelariei de stat;

Instituliilor nomin alizate ;
Contabilitdlii primdriei ;

Prin publicare pe pagina web al primdriei'

-''2'} ---- Vladislav COCIU
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