Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 5/6
din 20.04.2022
Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 6 la decizia
Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 25.07.2019
„Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și
a Organigramei primăriei mun. Bălți”
În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, Secțiunea I, Capitolul III din anexa la Legea nr. 155 din 21.07.2011
pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice, Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectoreul bugetar, anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din
11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la
funcția publică și statutul funcționarului public”, Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26.12.2011
„Privind punerea în aplicarea a unor acte legislative”, Ordinul Ministerului Muncii, Protecției
Sociale și Familiei nr. 22 din 03.03.2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupațiilor din
Republica Moldova (CORM 006-14) și nota de serviciu nr. 03-18/2746 din 19.04.2022,Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1.

2.

3.

Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 6 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din
25.07.2019 „Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a Organigramei
primăriei mun. Bălți”, conform anexei.
Primarul municipiului Bălți, dl Nicolai GRIGORIȘIN, va asigura:
- completarea Statului de personal al Primăriei municipiului Bălți conform structurii și
efectivului-limită aprobat;
- expedierea Statului de personal completat pe suport de hîrtie și în variantă electronică
Cancelariei de Stat a Republicii Moldova conform rigorilor și termenelor stabilite în
Metodologia cu privire la completarea și avizarea statului de personal;
- după avizarea Statului de personal de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,
elaborarea Schemei de încadrare și prezentarea ei în termen la Ministerul Finanțelor al
Republicii Moldova pentru înregistrare.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru drept și disciplină.
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