
ROMAN IA
.ludelul Succava
Municipiul Radauti

PRII\,{AR

DISPOZlTIE
de prelungire pentru o perioadl de 3luni a dispozi(iei primarului nr.3l8/05.04.2013,

privind preluarea temporarl de cltre domniqoara Mitric Elena a func{iei publice de gcf
serviciu contabilitate, buget, finante din cadrul Primlriei municipiutui Ridluti

Aurel Olarear.r. primar aI municipiului Ridauli:
Av6;rd in vedere:

- Dispozilia primarului nr. 318/05.04.2013 privind preluarea temporarA de cdtre
dotrtt.tigoara Mitric Elena a luncliei publice de gef serviciu contabilitate, buget, finante
din cadrul Primariei municipiului Rld[uti

- H('L n(. 10912012 privind aprobarea organigramei gi statului de funclii pentru
aparatul de specialitate al primarului. sectoarelor din subordinea Primdriei, Aparatului
permanent de lucru al Consiliului Local. instituliilor gi serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Ridiuli;

- Arr. 92 alin. I din Legea nr. 188/1999. privind statutul funclionarilor publici cu
moclifi cirile ulterioare:

- An. 6 alin. (1) 9i (4). art. 9. art. 1l alin. (1) si (3) din legea cadru nr. 28412010 privind
salarizarea in anul 201 i a personalului pldtit din fondr-rri publice

- Arr. 1. ar1. 4 alin.2 gi 3 din legea nr. 28512010 privind salarizarea in anul 2011a
personalului plAtit din fonduri publice

In conlormitate cu prevederile art. 63 alin. 5 lit. e qi art. 68 alin. 1 din Legea
nr.2 I 5/2001 a admir.ristraliei publice locaie republicati

DISPUN

Art.l. Aprob5 prelungirea pentru o perioadd de 3. luni a dispoziliei primarului m..
318/05.04.2013. privind preluarea temporari. de citre domnigoara Mitric Elena a fr-urctiei
publice de gc'f serviciu contabilitate. buget. finanle din cadrul Primdriei municipiului Rdddufi.

Art. 2 Figa postului va li completatd cu atribu{iile specifice de qef serviciu contabilitate.
bnget. finante.

Art. 3 Cu drept de contestafie in termen de 30 de zile de ta comunicare la instanta cle
Contencios .{dministrativ qi Fiscal din cadrul Tribunalului Suceava

Art. 4 Cu ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii se incredinteaza
domniqoara Mitric Elena, Serviciul Administralie Publicd Locald, resurse umane din cadrul
Primariei m un icipiului Radauti.
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