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DISPOZITIE
privind promovarea in grad profesional a domnulur Cazacu Gavril,

funclionar public-polilist local III principal, grada\ia 3, in cadrul Direcfiei Poliliei Locale a
Primdriei Municipiului Rid[u!i, in funclia publici de execulie de polifist local III

superior, gradatia3

Aurel Olarean, primar al municipiului Rdd6u{i;
' AvAnd in vedere prevederile ar1. 64, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind

Statutul funcfionarilor publici (r2);
Av6nd in vedere prevederile art. 128, din H.G. nr. 61112008, pentm aprobarea

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

AvAnd in vedere Raportul final al examenului nr.10928120l1, privind
rezultatele finale ale examenului organizat in data de 20 iulie 2011, pentru promovarea in
gradul profesional superior, gradalia 3, a domnului Cazacu Gavril, funclionar public-
polilist local III principal, gradalia 3, in cadrul Direcliei Poliliei Locale, a prim6riei
Municipiului Rddduli;

Ordinul nr.44l20ll privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr.28512010, privind salarizarea in anul 2011 a personalului
pldtit din fonduri publice;

AvAnd in vedere prevederile Legii nr.28312011, privind aprobarea Ordonanlei
de urgenfd a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Oidonanla cle.rgpnF a
Guvernului nr. 3712008 privind reglementarca unor mdsuri financiare in domeniul bugetar;

Av6nd in vedere H.C.L. Rddduli, nr.3l20l2 privind aprobarea funcliilor
publice, organigramei qi 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.2l5l200l, a
administrafiei publice locale, republicatd:

DISPUNE:
Art. f incepdnd cu luna februarie 2012, domnul Cazacu Gavril, funclionar

public-poliJist local III principal, grada[ia3, in cadrul Direcliei Poliliei Locale, a primdriei
Municipiului Rddduti, promoveazd, in funclia publicd de polilist local III superi or, gradalia
3 qi benefi,crazd' de un salariu debazd de 891 lei, la care se adauga sporul pentru condilii
vitdmdtoare de muncd de 64lei.

Art. 2. Serviciul administrafie publicd locald, resurse umane,
achrzilii p$lice qi programe va aduce la indeplinire prevederilepublicul,

dispozilii.
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