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DISPOZITIE
privind promovarea in clasb a doamnei Achilei Cristina, funclionar public-referent III

asistent, grada[ia 3, in cadrul Compartimentului Locativ, al Primdriei Municipiului
Rdddufi, in funclia publicd de consilier I asistent, gradalia3

Aurel Olarean, primar al municipiului Rdddufi;
Avdnd in vedere prevederile art. 68 din Legea nr. 18811999, privind Statutul

funclionarilor publ ici (r2);
AvAnd ?n vedere prevederile art. 144-146, din H.G. nr. 6111200$ pentru

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

Av6nd in vedere prevederile art.14 din Ordinul nr.193212009, pentru aprobarea
regulamentului privind organizarea qi desfd$urarea examenului de promovare in clasd a
func{ionarilor publici ;

Av6nd in vedere Raportul final al examenului nr.10608/2011, privind
rezultatele finale ale examenului organizat in data de 14 iulie 2011, pentru promovarea in
clas[ a doamnei Achilei Cristina, funcfionar public-referent III asistent, gradafia 3, in
cadrul Comparlimentului Locativ, al Primdriei Municipiului Rdddufi;

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

AvAnd in vedere prevederile Legii nr.28312011, privind aprobarea Ordonanlei
de urgen!6 a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanfa de urgsnla a
Guvernului nr. 3712008 privind reglementareaunor mdsuri financiare in domeniul bugetar;

AvAnd in vedere H.C.L. Rdddu{i, nr.3l20l2 privind aprobarea funcliilor
publice, organigramei qi statului de funclii pentru aparatulpropriu 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
administraliei publice locale, republicatd:

DISPUNE:
Art. L incepdnd cu luna februarie 2012, Achilei Cristina, funclionar public-

referent III asistent, gradalia 3, in cadrul Compartimentului Locativ, al primariei
Municipiului Rddduli promoveazd,in funcfia publicd de consilier I asistent, gradalia 3, qi
beneficiazd de un salariu de bazd de 741 lei, la care se adauga sporul pentru condilii
vdtdmdtoare de muncd de 79 lei.

Art. 2. Serviciul administrafie publicd rocald", resurse umane,
achizilii publice qi programe va aduce la indeplinire prevederilepublicul,

dispozilii.
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