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Cu privire lo modificarea ordinului
nr.07-p din 12 februarie 2020

in baza Ordinului Agen{iei ,,Moldsilva" nr. 200 din 11 iunie 2020 ,,Cu privire la
modificarea Ordinului nr. 30 din 06 februarie 2020", in conformitate cu prevederile art.7
alin. (2) lit. c) Ei art. 8 din Legea nr.246 din22 noiembrie 2017 cu privire la intreprinderea
de stat qi intreprinderea municipald", art. 7 alin. (a) al Legii nr. 14611994 cu privire la
intreprinderea de stat, art. 24 din Legea salariz6rii nr. 847 din 14 februarie 2002, in
consonanli cu nominalizlrile Legii privind modul de stabilire si reexaminare a salariului
minim nr. 1432 din 28 decembrie 2000, pct. 12 sbpct. 4) din Hot[r6rea Guvernului nr. 150
din 02.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea qi funclionarea
Agen{iei ,,Moldsilva", structurii qi efectivului - limitd ale aparatului central al acesteia, a

Hot6rdrii Guvernului nr. 550 din 09.07.2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim
pe farf,, precum qi a Hot[rdrii Guvernului cu privire la modul de acordare a recompensei
materiale specialiqtilor confirmali (alegi) in componen{a consiliului de administrare al
intreprinderii de stat, nr.9l5 din 19.12.1994,

ORDON:

1. A modifica in punctul 1 al Ordinului Rezervafiei Naturale ,,Codrii" nr. 07-p din 12
februarie 2020 ,,Cu privire la desemnarea membrilor in Consiliul de Administralie al
Rezervaliei Naturale ,,Codrii", prin excluderea d-nei Timofti Dina, din lista membrilor
Consiliului ;i inlocuirea cu d-na Violeta Buruian - serviciul audit intern, auditor intern al
Agenfiei,,Moldsilva".

2. Contabilul-Eef, Vornicescu Dina, incepdnd cu data de 01 iunie 2020 sd efectueze,
din contul mijloacelor intreprinderii, calculul indemnizaliei lunare in mdrime de 3 (trei)
salarii minime pe fard (retribufie de 3000 lei), membrului confirmat in punctul 1 al
prezentuh,i ordin din Consiliul de administra{ie.

3. Indeplinireaprezentului ordin mi-l asum.
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