
ROMAI\IA
COMUNA MOVILITA

JUDETUL VRANCEA
PRIMAR

DISPOZTTIA NR.33
Din 1.03.2014

privind:
promovarea in grad incepdnd cu data de 1.03.2014 a d-lui Mihalache Savel,

politist local, din functia publicd de referent clasa III gradul profesional asistent, gradatia
4, clasa 2l coeficient de ierarhizare 1,64, in functia publica de referent clasa III gradul

profesional principal, gradatia 4,clasa25 coeficient de ierarhizare 1,81,
in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movilila,

compartiment ,,Politia Locala a comunei Movilita

Primarul comunei Movilila, judetul Vrancea;

-vhzdnd raportul final nr. 290122.01.2014 al comisiei de examinare potrivit clruia
v domnul Mihalache Savel, a fost declarat admis la examenul organizat in data de

22.01.2014 pentru promovarea in grad a unor functionari publici din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Movilila,compartiment,,Politia Locala a comunei
Movilita ";

-tinand cont de HCL Movilita nr. I I din data de 28.02.2014 privind aprobarea
organigramei, a statului de func{ii publice, precum gi numdrul de personal aferent
aparatului de specialitate al primarului comunei Movilita gi a serviciilor publice din
comuna Movilita, judetul Vrancea, incepand cu luna martie 2014

-avand in vedere prevederile art.64 alin.2 dim Legea 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici (r2);

-in conformitate cu prevederile art. 128 din Hotirdrea Guvernului nr. 6ll/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funcfionarilor
publici modificatd gi completatl prin Hotirdrea Guvemului nr.ll73 din 02.10.2008;

-in temeiul prevederilor Ordinului ANFP nr.l932 din l8 decembrie 2009 pentru
aprobarea.Regulamentului privind organizarea gi desftgurarea examenului de promovare
in clasl a funcJionarilor publici;

- in temeiul prevederilor Legii nr. 28412010 Legea - cadru privind salarizareav unitari a personalului plItit din fondurile publice;
-analizand prevederile OUG nr.l03/14.11.2013 privind salarizarea personalului

platit din fonduri publice in anul 2014;
- in conformitate cu prevederile art. 63 alin.(5) lit. e), din Legea administratiei

publice locale nr.215l200l, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art. 68 alin. (l) din Legea administra{iei publice locale nr.215/2001

republ icat[, cu modi fi cdri le gi comp letiri le u lterioare,em ite urmatoarea

DISPUNE:

Art. I Promovarea in grad incepand cu data de 1.03.2014, a d-lui Mihalache
Savel, politist local, din func{ia public[ de referent clasa III gradul profesional asistent,
gradatia 4, clasa 2l coeficient de ierarhizare 1,64, in functia publica de referent clasa III
gradul profesional principal, gradatia 4, clasa 25 (17 baza+8 vechime), coeficient de



ierarhizare 1,81, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movilila,
compartiment ,,Politia Locala a comunei Movilita".

Art. 2.Stabilirea drepturilor de naturd salariald ale d-lui
incepdnd cu luna martie 2014, dupa cum urrneaza:

-salariu de bazi lunar brut de - 818 lei (sal. incadrare 682 +

Mihalache Savel,

136 sp. vechime)
-spor de noapte 25 V"
TOTAL DREPTURI

- 205lei
-1023 lei

v

Art.3. Prezenta Dispozilie poate fi contestatd la primarul comunei, in termen de
5 zile de la data ludrii la cunogtinfd, contesta{ia va fi solulionattr in scris, in termen de l0
zile, iar persoana nemullumitl se poate adresa instanfei de contencios administrativ, sau
instan{ei competente, de la nivelul Tribunalului Vrancea, potrivit legii, in termen de 30 de
zile de la data comunic6rii solufiondrii contesta{iei.

Art. 4. Prezenta Dispozilie va fi comunicati d-lui Mihalache Savel,
compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei, gi va fi inaintatd, de citre secretar, Instituliei Prefectului judelului Vrancea,
pentru exercitarea controlului de legalitate.

Primar,

CRISTIAN CORN


