
REPUBLICA  MOLDOVA
Primarul oraşului Leova

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
Примар города Леова

6301, or. Leova, str. Unirii 22, tel/fax: (0263) 2-27-63, (0263) 2-22-06, email: leovaprimaria@gmail.com

D I S P O Z I Ţ I A
or. Leova

23 septembrie 2019 nr. 139

„Cu privire la confirmarea în funcţia
publică a dlui AJDER Alexandru”

În temeiul prevederilor art. art. 29, 32 alin. (1) și (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
„privind administrația publică locală”, art. art. 56, 57 din Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003,
art. art. 28 alin. (1) lit. a), 30, 31 alin. (5) lit. a), 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 158-XVI din 4
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,

D I S P U N:

1. Dl AJDER Alexandru, se confirmă în funcţia de arhitect la Primăria orașului Leova,
începînd cu 21 septembrie 2019.

2. Dlui Ajder Alexandru, i se atribuie, începînd cu 21 septembrie 2019:
- Treapta de salarizare – I;
- Clasa de salarizare – 50;
- Coeficientul de salarizare – 2,79;
- Cuantumul salariului de bază stabilit – 4 190,00 (patru mii una sută nouăzeci) lei.

3. Dlui Ajder Alexandru, începînd cu 21 septembrie 2019, se conferă gradul de calificare -
consilier de clasa a III-a.

4. Contabilitatea, dna M. Dobrea, va efectua calcularea și achitarea titularului funcției
salariul lunar, ținînd cont de prevederile pct. 2 din prezenta dispoziție și de alte drepturi salariale
acordate suplimentar la salariul de bază corespunzător.

5. Prezenta dispoziție de adus la cunoștința persoanei vizate.

Anexe:

a) Raportul privind activitatea realizată în perioada de probă;
b) Fişa de referinţă privind activitatea funcţionarului public debutant;
c) Fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant.

Primarul orașului Leova                                                                         Vitalie  GARGAUN

Am luat act:
___________A. Ajder

ex: Nicolae Danici
tel: (0263) 2-39-40
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