
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPruL RADAUTI
PRII{AR

DrsPozrTrE
pdvind neaprobarea acordarca sporului pentru conditii pedculoirse sau latamatoare. acordat

conlbrm dispoziriei nr. 115/30.01.2012. pentru luna nai 2012. penrru cil. Bujdej Nicolai

Primarul municipiului Riddufi, Aurel Olarean:
Avdnd in vedere adresa SPCLEP Radauti, i egistrata cu nr. 46439i31.05.2012, prin

care se arata ca d1. Bujdei Nicolai. direclor al Politiei locale Radauti, in luna mai 2012 nti a
avut acces si nu a lucrat e1'ectiv pc statiile care fuc parte din reteaua dc calculatorc de la nivelul
SPCLEP Radauti;

Avand in vedere dispozitiaft.3T31I0.01.2012. prin care dl. director Bujdei Nicolai esre
dclegat pentru o perioada de 60 dc zile lii compaftimentul Stare cirila din cadrul SpCLEp
Radauti. precun si liaia colectiva de prezenta emisa de SPCLEp Radauti din care rezulta ca
dl. director Bujdei Nicolai si-a desfasurat activitatea toata iuna nlai 20l2 la acest servjciu;

Ardnd in vedere art. 5 din Regulamentul de acordare in anul 2012 a sporurilor pentru
conditii periculoase sau vdtamatoare in conlbrmitate cu prevederile Legii-cadru m.. 2841010.
aprobat prin dispozitia nr. 19/i2.01.2012 ;

Avand in vedere prevederile arl. 2 din Dispozitia m. ll5/30.01.2012. privind
menlinerea sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamatoare pentru pefsonalul diD cadrul
Prinra ei mun. Radauti, precum si al celor din ca&ul institritiilor si secroarelor subordonate
Consiliului Local Radauti.

Avald in vedere prcvede le Legii nr. 284/2010. privind salariza]sa unitara a
personalului platit din fonduri publice;

ln temciul at. 63, a1in. (4) lit. a) Fi arr. 68, alin. (t) din Legea nr. 215/2001. a
administrafiei publice locale. repub]icati:

DISPUN:

Art. l. Nu se aproba acordarea sporuiui pentru conditii periculoase sau Lalamatoare
(pentru lucrul la calculator), acordat conform dispozitiei m.. l15/30.01.2012. pcxru runa ntar
2012, pentru dl. director BujdeiNicolai.

Afi. 2. Cu drept de contestatie inpotriva prezentei dispozitii in tcnnen de 30 dc zile de
la conrunicare la instanta de contencios administrativ_

Art.3. Prezenta dispozitie se comtuica d-]ui director Buidei Nicolai si Serviciului
adniinistratie publicA locali, resurse umane.

Art. ,1 Serviciul adrninislralie publici local5, resurse umane, relalii cu publicul va aduce
a indeplirrire p-er cderi.le rlre/enlei.d,isDozirii./,t / |

Avizai p tate.
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