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PRIMAR

DISPOZITIE
privind promovarea in clasi a doamnei Gheorghili Maria, funclionar public-referent III

asistent, grada(ia 5, in cadrul Serviciului de administralie publicd locald, al Primariei
Municipiului Rdddu{i, in funclia publicd de consilier I asistent, grada[ia 5

Aurel Olarean, primar al municipiului Rdd6u!i;
Av6nd in vedere prevederile art.68 din Legea nr. 188/lggg, privind Statutul

funclionarilor publi ci (r2);
Avdnd in vedere prevederile art. 144-146, din H.G. nr. 61112008, pentru

aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea dezvoltarea carierei funclionarilor
publici, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile art.14 din Ordinul nr.193212009, pentru aprobarea
regulamentului privind organizarea gi desfb$urarea examenului de promovare in clasd a
funclionarilor publici;

Avdnd in vedere Raportul final aI examenului nr.10608/2011, privind
rezultatele finale ale examenului organizat in data de 14 iulie 2011, pentru promovarea in
clas6 a doamnei Gheorghild Maria, funclionar public-referent III asistent, grada[ia 5, in
cadrul Serviciului de administralie publicd 1ocal6, al Primiriei Municipiului R6ddu{i;

AvAnd in vedere prevederile art.5 din Legea-cadru nr.28412010 privind
salarizarea unitard a personalului pldtit din fonduri publice;

Av6nd in vedere prevederile Legii nr.ZgZlZOll, privind aprobarea Ordonanlei
de urgenld a Guvernului nr. 80/2010 pentru completar.u utt. i 1 di.r O.donu.rlu d. .rrgpnta u
Guvernului nr. 3712008 privind reglementarea unor mdsuri financiare in domeniul bugetar;

AvAnd in vedere H.C.L. Rdd[u!i, nr312012 privind aprobarea funcfiilor
publice, organigramei 9i statului de funclii pentru aparatul propriu qi serviciile subordonate
Consiliului Local, pentru anul 2012;

in temeiul art. 63, alin. (5), lit. e) qi art. 68, alin. (1) din Legea nr.2I5l200I, a
administraliei publice locale, republicatd:

DISPUNE:
Aft. f . incepdnd cu luna februarie 2012, Gheorghi!d.Maria,funclionar public-

referent III asistent, gradalia 5, in cadrul Serviciului de administralie publica locald, al
Primdriei Municipiului Rdddufi promoveazd in funclia publicd de consilier I asistent,
gradatia 5, gi beneficiazd, de un salariu debaz6, de 805 lei, la care se adauga sporul pentru
condilii vbtdmitoare de muncd de 82 lei.

Art. 2. Serviciul administralie
publicul,
dispozilii.

Avizat
SECRETAR

Cons. jur.

publicd locald, resurse umane, relalii cu
aduce la indeplinire prevederile prezentei
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