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JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUr TOPOLOVENT

DrsPozrTrE
Nr.l4 din

20 ianuarie 2020

privind avansarea in gradafie corespunzitoare trangei de vechime in munci a domnului CRASAN AUREL din cadrul S.P,
"Seri, Spa{ii Verzi, Salubritate Publici" al Consiliului Local al orasului Topoloveni, incepind cu data de I februarie 2020

Primarul ora$ului Topoloveni, judeful Argeq;
Av6nd in vedere referatul nr.407 din 17.01.2020 intocmit de sef serviciu de resurse umane din cadrul
aparatului propriu al primarului prin care se propune emiterea dispoziliei privind avansarea in grada{ie
corespunzdtoare transei de vechime in muncd a domnului CRASAN AUREL angajat pe post de "muncilor
calificat II, grodatia 2" in cadrul S,P. "Ser6, Spalii Verzi, Salubritate PublicS" al Consiliului Local al
orasului Topoloveni, incepdnd cu data de I februarie 2020, pentru cA in cursul lunii ianuarie 2020
inregistreazd o vechime in muncl de l0 ani ;sens in care se impune gi majorarea salariului de bazd, conf.
Legii 15312017 ;
VdzAnd prevederile art.(3) alin.(3);i pe cele ale aft.10 alin.(4) lit.a) $i alin.(5) din Legea nr.15312017
actualizatd ; precum giprevederile art.538 alin.(2) Ei pe cele ale art.554 din Codul Administrativ aprobat prin

OUG nr.5712019;
in temeiul disp.art.l96 alin.(l) lit.a) coroborat cu art.243 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.5712019;

DISPUN:

Art.l. (l) incepdnd cu data de I

februarie2020, domnul CRASAN AUREL angajat pe post

de

"muncitor calificat II, gradatia 2" in cadrul S.P. "Serf,, Spalii Verzi, Salubritate Public6" al Consiliului Local
al orasului Topoloveni, avanseazl in grada(ie corespunzltoare transei de vechime in munci de l0 ani,
respectiv la gradatia 3.
(2) De la aceeaEi dat6, postul detinut de salariatI este "muncitor calificat II, gradatia 3o' gi
va avea un salariu debazd lunar majorat in cuantum de 3.034 lei.

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se comunici salariatului pentru luare la cunostinfd.
(2) In aaz de nemultumire, salariata poate contesta dispozitia in termen de 30 de zile de la
comunicare, la Tribunalul Arges, Sectia litigii de munc6.

Art.3. (1) Prezenta dispozitie se comunicd, prin grija secretarului general, Instituliei Prefectului Judetul Arges pentru exercitarea controlului de legalitate; Serviciului "Resurse umane, Administrativ"
pentru aducere la indeplinire.
(2) Compartimentul ,,Rela!ii Publice" va aduce la cunogtin{i public[ prezenta hot[rdre prin
publicare in Monitorul OficialLocalalOrasuluiTopoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE AUTORITATII
fi

accesat de la urmdtoarea adresS:
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Priivnd prelucrarea datelor cu caracter personal

prevedenlor Regulamentului [.]E nr 679/2016

