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JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZTTIE
Nr.15 din 20 ianuarie 2020
privind avansarea in gradafie corespunzitoare tranEei de vechime in munci a domnului IVANESCU EUGEN-OVIDIU,
func{ionar public de execufie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Primarul oragului Topoloveni, judeful Argeq;
Avdnd in vedere referatul nr.406 din 17.01.2020 intocmit de sef serviciu resurse umane prin care se
propune emiterea dispoziliei privind avansarea in gradalie corespunzf,toare transei de vechime in muncf, a
func{ionarului public de execu}ie IVANESCU EUGEN-OVIDIU incepdnd cu data de 1 februarie?0?0, pentru
cf, in cursul lunii ianuarie2020 inregistreazd o vechime in muncd de 20 ani ;i, pe cale de consecintd,urmeazd
a i se majora salariului debazd alfuncfionaruluipublic conform prevederilor legii;
Vaz6nd prevederile HCL Topoloveni nr.70 din 26.09.2019 prin care s-a stabilit coeficientul de
salarizare qi salariul de bazd la gradatia 0, pentru funcfia de inspector, clasa I, grad profesional superior,
respectiv 2,24 qi 4.660\ei, precum gi prevederile art.l0 alin.(4) din Legea nr.153/2017;
findnd seama Ei de prevederile art.39 alin.(l) Legea m.15312017, precum qi de cele ale art.l55 alin.(l)
lit.e) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019;
in temeiul disp.art.196 alin.(l) lit.b) coroborutcuart.243 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ aprobat
prin OUG nr.5712019

DISPUN:.

tncepdnd cu data de I februarie2020, domnul IVANESCU EUGEN-OVIDIU avdnd
publici
de execufie "inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 4" in cadrul aparatului de
funcfia
specialitate al Primarului Orasului Topoloveni avanseazl in gradafie corespunz6toare transei de vechime in
muncl de 20 ani, respectiv la gradatia 5,
(2) Urmare avanslrii in gradatie, funcfia de executie detinut[ de func(ionarul public este
"inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5"

Art,l. (l)

(3) De la aceeagi dat6, salariul debazd al functionarului se majoreazd la suma de 5.805 lei.

Art.2. Un num6r de doui exemplare al prezentei dispozilii se comunicfl inspectorului de resurse
umane, din care I exemplar pentru a fi comunicat Agenlia Nalionale a Funclionarilor Publici gi I exemplar
pentru a fi arhivat la dosarul profesional al funcfionarului public qi respectiv pentru punere in aplicare.

(l) Prezenta dispozitie se comunici, prin grija secretarului general, Instituliei Prefectului pentru
exercitarea controlului de legalitate; Serviciului "Resurse umane, Administrativ" pentru
Judetul Arges
Art.3.

aducere la indeplinire.

(2) Compartimentul ,,Relalii Publice" va aduce la cunoqtin!6 publicd prezenta hot6r0re prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE AUTORITATII
EXECUTIVE" - care poate fi accesat de la urmitoarea adresf,:
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