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DISPOZITIE
privind nrodificalca 5i completarea dispozigiei nr. 187/27.02.2013, privind modificarea ;i completarea
dispoziliei nr.l,16/06.02-2013, de menlinere a sporLrrilor pentru conditii periculoase sau vatamf,toare,
penhu personalul din cadrul Primdriei Municipiului Ridduli. prccum gi al celor din cadrul lnstituliilor

9i sectoarelor subordonate Consiliului Local RddSuti

Primarul municipiului RAdduli, Aurel Olatean;
Avind in vedere rezolutiile de rcfacere retroactiva a dispozitiei pcntu recuperarea drepturilor

baresti, de pe ret'eratul cu ru. 233331/26.08.2013 intocmit de d-na Gavrilet Doinita. auditor in cadrul
Prinariei mun. Radauti, prin care solicitA intreprinderea demersurilor legale astl'e1 incat sa p measca
drcpturilc legrle:

Avand in vedere referatul nr. 23,193/30.08.2013, intocmit de d-na Gavrilet Doinita, auditor in
cadrul Plin'rariei mun. Radauti. prin care solicita din nou acordarea sporului de 150/o pentru lucrul la
calculator, aratand ca locr sau de munca a lbst expefiizat si ca beneficiat de spor de 15% calculator
inclusiv in luna ianuarie 2013:

Avand in vedere dispozigia nr. 18'1/2'1 .02.2013, p vild modificarea ;i complcrarea dispozitiei
fi. 116/06.02.2013, de menlinere a sporurjlor pentru condilii periculoase sau vitAmltoare, pentm
personalul din oadrul Primiliei Municipiului Radeuli, precum qi a1 celor din cadrul lnstituqiilor 9i
sectoarclor subordonate Consiliului Local Rddluti;

,{vand in vedere Buletinele de determinare prin expenizare a locurilor de"mutcd, nr. 10 qi 11 din
08 ianuarie 2013, emise dc Ministerul Sinit5tii-Direclia de Sinitate Publici Suceava;

Regulamcntul de acordare, in anul 2013 a sporurilor pcntru condi{ii periculoase sau vitimAtoare
in conlbmitate cu plevederile Legii-cadru nr. 284/2010. privind salarizarea unitald a peNonalului plitit
din lbnduri publice. din cadrul P mtuiei Muricipiului Rddnuli. judelLrl Suceava, aprobat de primarul
Municipiului RAdauli:

Avdnd in vedere prevederile art.l) di11 OUG nr.l9l2Al2 privind aprobarea unor
recuperarca reducerilor salariale. cu moditictuile li completirile ulterioare:

In temeiul art. 63. alin. (4), lit. a) Si art. 68, alin. (1) din Lesea nr. 2t5l211l. a
publice locale. republicali;

DISPUNE:

Afi. 1. Se aproba modiiicarea si complerarea art.1 din dispoziqia nr. 187/27.02.2013 dupa cum

- se mentine sporul pentru condilii periculoase sau vitAmdtoare pentru pedoda 01.02.2013-19.04
si pentru d-na Gavrilet Doinita. auditor in cadrul Primariei mun. Radauti;

- se acorda sporul pentru condilii periculoase sau vddmabare si d-nei Gawilet Doinita, auditor
in cadrul Primadei mun. Radauti, incepand cu data dc 9.07.2013.

Art. 2. Celelalte prevederi ale dispozitiei nr.18712'7.02.2013 ranan in vigoare.
Arl. 3. Scniciul administralie publicS localai. rcsuNe umanc, relalii cu ptLblrcrLl. achizigii publice

;i plograme qi serviciul contabilitate va aduce Ia indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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