ROMANIA
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr.79 din 28 aPrilie 2020
MARIANA din cadrul
privind avansarea in gradafie corespunzitoare trangei de vechime in munci a doamnei ANDREI
cu
data de 1 mai 2020
incepf,nd
Topoloveni,
ooseri,
al
orasului
Local
Consiliului
al
bubfcd"
Spafii Verzi, Salubritate
S.p.

Primarul oraqului Topoloveni' jude{ul Argeg;
de resurse umane din
Av6nd in vedere referatul nr.3550 Ain Za.0q'.2020 intocmit de sef serviciu
privind avansarea in
dispoziliei
propune
emiterea
cadrul aparatului propriu al primarului prin care se
angalath pe post de
gradafie corespunzatoare transfi de vechime in muncl a doimnei ANDREI MARIANA,
,,muncitor necalificat I, gradatia 2" in cadrul S.P. "Ser6, Spa{ii Yerzi, Salubritate Public6" al Consiliului
lunii aprilie 2020
Local al orasului topotiueni, incepind cu data de 1 mai 202A, pentru cE in cursul
de baza, conf'
salariului
gi
majorarea
inregistreazr o vechime in munc6 de l0 ani ;sens in care se impune
Legii 15312017 ;

nr.15312017
V[z6nd prevederile art.(3) alin.(3) Ei pe cele ale art.10 alin.(a) lit.a) si alin.(S) din Legea
Administrativ aprobat prin
actualizatd; precum qi prevedeiiie art.53b urir.(z) Ei pe cele ale art.554 din codul
OUG
" - - nr.57l2019;
i; t.*riuf disp.art.196 alin.(1) lit.a) coroborat cu art.243 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ

aprobat prin OUG w.5712019:'

DISPUN:

Art.l. (1) incep6nd cu data de 1 mai 2020, doamna ANDREI MARIANA angajati pe post de
,,muncitor necalificat T, gradatia 2" in cadrul S.P. "Serf,, Spalii verzi, Salubritate Public6" al consiliului
in muncd de l0
Local al orasului topoio-veni, avanseazl in gradafie corespunz[toare transei de vechime
ani, respectiv la gradatia 3.
(2) De la aceeaEi dat6, postul detinut de salariati este "muncitor necalificat I, gradatia 3"
gi va avea un salariu de bazh lunar majorat in cuantum L de 2.664 lei.
Art.2.

(l)

prezenta dispozitie se comunicd salariatuluipentru luare la cunostin{d.

(2) ln caz de nernultumire, salariata poate contesta dispozitia in tern,en de 30 de zile de la
comunicare, la Tribunalul Arges, Sectia litigii de munc6'
Art.3. (1) prezenta dispozitie se comunic[. prin grija secretarului general, Instilu{iei Prefectului
Administratir"'
Judetul Arges pentru exercitarea controlului de tegalitate; Serviciului "Resurse ulrane,

pentru aducere la indeplinire.

prin

(2) Compartimentul ,,Relafii Publice" va aduce la cunoqtinf[ public[ Rrezenta hotdr6re
publicare in Monitorutbficiat Local al orasului ropoloveni - Subeticiretu "bISpozITIILE AUTORITATTI
EXECUTIVE" - care poate fi accesat de la urrnltoarea adres6:

Topoloveni

Primdriei
prel ucrarea

-l

opoloveni

se

caracter personal

prevederilor Regulamentului UE nr.61 9 l20l 6

