
ROMANIA
JL''DETL'L SUCEAVA

MUNICIPruL RADATIII
PRIMAR

DISPOZITIE
pdvind aprobarea platii indemnizatiei de detasare, pentru dl. Scheul Gheorghe-Adrian,

secretar al municipiului Radauti

Primarul municipiului Rddiuli, Aurel Olarean;
Avand in vedere Dispozitia nr. 407110.04.2014, privind modihcarea mpofiului de

serviciu prin detasare, a functionarului publjc Scheul Gheorghe-Adrian, in flrnctia publica de

conduc€re de secretar al municipiului Radauti;
Avdnd in vedere prevederile art. 89, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 (r2), privind

Statutul functionarilor publici;
Avdnd in vedere prevederile art. 7, art. 9, art.10 si art. 46 din Hotararea Guvemului nr.

1.860/ 2006 (actualizata), privind drepturile si obligatiile personalului autodtatiior si
institutiilor publice pe perioada delegarii si detasadi in alta localitate, precum si in cazul
deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;

In temeiul art.63, alin. (4) lit.a)ti art.68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,a
administraliei publice locale, republicati;

DISPUN:

Art. 1. Se aproba plata, pe perioada detasarii, a indemnizatiei de detasare, pentu dl.
Scheul Gheorghe-Adrian, secretar al municipiului Radauti.

Art. 2. Cuantumul indemnizatiei zilnice de detasare este de 13 lei si se acorda pe baza
ordinul de serviciu, vizata $i ftampilata de conducAtomlui unitilii la care se deplaseazi sau de
inlocuitorului acestuia, cu indicarea datei qi a orei sosirii 9i a plecirii.

Art. 3. Numarul zilelor calendaristice in care dl. Scheul Gheorghe-Adriar se aJla in
detasare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mij]ocului de
tansport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecarc
24 de ore cate o zi de delegare sau detasare.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica dlui Scheul Gheorghe-Adrian, secreta! al
municipiului Radauti, Serviciului administmtie publici locali, resuse umane, relafii cu
publicul si Serviciului contabilitate, buget-finanle.

Afi. 5. Seniciul administralie publici locali, resume umane, relalii cu publicul si
Serviciul cont4bllilqte. buget-finanle vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
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