
ROMANIA
COMUNA MOVILITA

JUDETUL VRANCEA
PRIMAR

DrsPozrTrA NR.36
Din 1.03.2014

privind:
promovarea in clasa incepdnd cu data de 1.03.2014 a d-lui Fotache Nicusor

din func1ia publici de referent clasa III gradul profesional superior, gradatia 4, in functia
publica de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradatia 4, clasa 35, coeficient de

ierarhizare 2,32in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movili{a,
compartiment Taxe si impozite locale

Primarul comunei Movilila, judetul Vrancea;

'vdzdnd raportul final nr. 646110.02.2014 al comisiei de examinare potrivit ciruia
domnul Fotache Nicusor, a fost declarat admis la examenul organizat in data de
10.02.2014 pentru promovarea in clasa, din funcfia publicd de referent clasa III gradul
profesional superior, gradatia 4, in functia publica de consilier clasa I, gradul profesional
asistent, gradatia 4,in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movilila,
compartiment Taxe si impozite locale;

-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 numirul de personal aferent
aparatului de specialitate al primarului comunei Movilita gi a serviciilor publice din
comuna Movilita, judetul Vrancea, incepand cu luna martie 2014

-in conformitate cu prevederile art. 144 - 147 din HotdrArea Guvernului nr.
61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei
functionarilor publici modificat[ gi completatd prin Hottrrdrea Guvernului nr. I173 din
02.10.2008;

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

- in temeiul prevederilor art. 4 alin.2 cap.ll lit. L din anexa I la Legea - cadru
privind salarizarea unitard a personalului plItit din fondurile publice nr.28412010, art.2
din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 20ll a personalului pldtit din fonduri
publ ice;

-analizand prevederile OUG nr.l}3ll4.l 1.2013 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice in anul 2014 ;

- in conformitate cu prevederile art. 63 alin.(5) lit. e), din Legea administra[iei
publice locale nr.215l200l, republicatd, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;



, ,
- in temeiul art. 68 alin. (l) din Legea administra{iei publice locale nr.215/2001,

republ icat6, cu modi fi c[rile gi completlri le ulterioare,em ite urmatoarea

DISPUNE:

Art. I Promovarea in clasa incepand cu data de 1.03.2014, a d-lui Fotache
Nicusor din funclia publicd de referent clasa III gradul profesional superior, gradatia 4,
in functia publica de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradatia 4, clasa 35
(27 baz6+ 8 vechime), coeficient de ierarhizare 2,32 in cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei Movilila, compartiment Taxe si impozite locale

Art. 2.Stabilirea drepturilor de natur[ salarial[ ale d-lui Fotache Nicusor,
incepdnd cu luna martie 2014, salariu de bazi lunar brut fiind de 1068 lei^

Art. 3i Prezenta Dispozilie poate fi contestatd la primarul comunei, in termen de
5 zile de la data luirii la cunogtinlS, contestafia va fi solu{ionatd in scris, in termen de 10
zile, iar persoana nemullumit[ se poate adresa instan{ei de contencios administrativ, sau
instanfei competente, de la nivelul Tribunalului Vrancea, potrivit legii, in termen de 30 de
zile de la data comunic[rii solufiondrii contestafiei.

Art. 4. Prezenta Dispozilie va fi comunicatil d-lui Fotache Nicusor,
compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei, 9i va fi inaintatS, de cdtre secretar, Instituliei Prefectului judelului Vrancea,
pentru exercitarea controlului de legalitate.
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