REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL NISPORENI

PRIMARIA COMUNEI Batineqti
PRIMARUL
M1r6472, ralonul Msporenl, H.mrtda comz;nel

&ltutqtl, tel: 26453-236;

53-2-35; e-nall: pbalanestl@ahoo.am

DISPOZITIE nr.31 - C
j

din 0I.O7.2Q22
Cu privire la stabilireafuncliilor

I

I

I

I

s. Bdldnegti
Ei codul

ocupaliilor

in conformitate cu prevederile art. 32 din LegeaRepublicaMoldova nr. 436-XVI
din 28.12.2006 privind administra{ia publicd locald; att. 6, (4) din Legea 270 din
23.11.2018 privind sistemul de salarizare in sistemul bugetar; Hotdrdrea Guvernului nr.
l23t din 12.12.2018 privind punerea in aplicare a Legii nr. 270 din 23,11.2018, pct (2)
din Hotdrdrea Guvernului nr. 208 din 30.09.2421 privind aprobarea structurii
Clasificatorului Ocupatiilor din Republica Moldova; Ordinul Ministerului Muncii gi
Protecliei Sociale al Republicii Moldova, nr. 11 dip 12.II.2021 privind aprobarea
Clasificatorului Ocupatiilor din Republica Moldova, Decizia 2/4 din 10.06.2022 '(
Cuprivire la aprobarea statelor de personal"
DISPUN:
1. Se stabilesc functiile gi codul ocupatiei angajalilor primiriei comunei Bdldnegti,
raionul Nisporeni, in conformitate cu CORM 006 -202I, incepdnd cu data de
01.07.2022 astfel:
Personalul cu funclie de demnitate publicd qi funclionarilor publici din
cadrul Primdriei comunei BdldneEti - Anexa 1 laprezenta dispozilie;
Personalul de specialitate gi de deservire tehnicd din cadrul Primdriei
comunei Bdldneqti - Anexa 2laprezenta dispozilie;
Personalul Casei de Culturd Bdldneqti; Personalul Biblioteca Publicd
Bdl6n9qti; Personalul Biblioteca Publicd Gdureni - Anexa 3 laprezenta dispozi{ie;
Se stabilesc functiile gi codul ocupatiei conducdtorilor institutiilor bugetare din
subordinea primdriei B6ldneqti, raionul Nisporeni, in conformitate cu CORM 006 202I, incepdnd cu data de 01.07 .2022 - Anexa nr. 4laprezenta dispozilie;
3. Se pune in sarcina secretarului consiliului local s[ perfecteze documentatia din
dosarele angajalilor conform structurii noului Clasificatorului al ocupaliilor din
Republica Moldova;
Aplicarea denumirii ocupaliilor, indicate in CORM 006-2021, devine olligatorie
pentru funclionari in exercitarea atribuliilor de serviciu gi pentru conducdtorii la
perfectarea documentelor privind angajnea, promovarea, transferul
salarialilor/salariatelor gi altor acte normative individuale gi de grup, incepdnd cu data
de 01 .07.2022:
i prezentei dis
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consiliului local

Pirfac Grigore

