
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNTcIPIUI nAoAull

PRIMAR
DISPOZITIE

privind numirea doamnei Vicol Artimizia, in funcJia publicd de execu{ie de

consilier, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Serviciului urbanism, cadasttu,

mediu Ei amenajarea teritoriului, al UAT-Municipiul Ridduli

Primarul municipiului Rdddu{i, prin viceprimar Maerean Epifanie-

Tiberiu, conform Ordinului Prefectului nr.233 I 19 .09 .20 1 4 ;

Av6nd in vedere prevederile art. 62, alin. (3) din Legea nr. 18811999,

privind Statutul funclionarilor publici (r2);
Av6nd in vedere prevederile art. 76 Ei 77 din H.G. nr. 611/2008, pentru

aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
cu modific6rile Ei completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere adresa rr.4750012014, emis6 de Preqedintele A.N.F'P.,
care aprobd pafiiciparea domnului Pascal Cristian, consilier in cadrul Instituliei
Prefectului-Jude1ul Suceava, ca responsabil de procedurd, al A.N'F'P., in comisia de

concurs;
Av6nd in vedere Raportul final al concursului nr.20320115.12.2014,

privind rezultatele finale ale concursului organizat in zilele de 15 qi 17 decembrie

2014, perfint ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent,

in cadrul Serviciului urbanism, cadastru, mediu qi amenajarea teritoriului al UAT-
Municipiul Rdddu[i;

Av6nd in vedere H.C.L. Rdddu{i, m. 144130.10.2014 privind aprobarea

funcliilor publice, organigramei qi statului de funclii pentru aparatul propriu qi

serviciile subordonate Consiliului Local, pentru ant:J 2014;
in temeiul aft. 63, alin. (5), lit. e) 9i art. 68, alin. (1) din Legea nr.

21512001, a administra{iei publice locale, republicatd:

DISPUNE:

Art. f . incepdnd cu data de 18 decembrie 2014, se aprob6 numirea doamnei

Vicol Artimizia, in func1ia publici de execulie de consilier, clasa I, grad profesional

asistent, grada\ia 3, in cadrul Serviciului urbanism, cadastru, mediu 9i amenajarea

teritoriului al UAT-Municipiul Rddduli, gi beneficiazd de un salariu de bazd de 1058

lei (clasa de salarizare 34, coeficientul de ierhizare 2,26).
Art. 2. Serviciul administra{ie publicd 1ocal6, resurse umane, rela}ii cu

publice Ei programe europene va aduce la indeplinire prevederilepublicul,
prezentei
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