ROMÂNIA
Judeţul Timiş
Primăria

Comunei Lenauheim

[8]:307240, loc. Lenauheim , nr. 258 , ir (40)256360428 , fax .(40)256381775

DISPOZIŢIA

NR.71
din data de 20.06.2013

privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea în clasă a domnului _MATEAS
IOAN,func/ionar public de execuţie clasa III, gradul profesional SUPERIOR, ca urmare a
absolvirii unei forme de învă/ământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea

Primarul Comunei Lenauheim, jude/ul Timiş;
Având în vedere următoarele:
- cererea înregistrată la Primăria Comunei Lenauheim, sub nr.2281117.06.2013 , depusă de
domnul MATEAS IOAN, funcţionar public de execuţie, clasa III, gradul profesional superior ,
prin care se arată că a absolvit o formă de învăţământ superior, fiind licenţiată în ştiinţe
economice;
- propunerea secretarului comunei înregistrată la Primăria Comunei Lenauheim sub
nr.2314119.06.2013 privind îndeplinirea cerinţelor cerute de lege referitoare la promovarea în
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clasă;

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată, cu
• • modificările şi completările ulterioare;
~ prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
- prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Administraţie Publică nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;
·-- In temeiul art.63 şi art.68 alin. I şi 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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Art.1. Se constituie comisia de examen pentru promovarea în clasă a domnului MATEAS
IOAN, funcţionar public de execuţie clasa III , gradul profesional superior, ca urmare a absolvirii
unei forme de învăţământ superior, în următoarea componenţă:
- Szillier Otilia
- inspector superior - preşedinte al comisiei;
- Stoica Angela
- referent superior - membru;
- Şimandan Camelia - referent superior - membru.
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Art.2. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către domnul Mihaesc Florin, secretar al Comunei
Lenauheim, cu atribuţii în domeniul resurselor umane la nivelul instituţiei.
Art.3. Examenul de promovare în clasă va avea loc la sediul Primăriei Comunei Lenauheim în
data de 08.07.2013 , la ora 10,00 când se va susţine proba scrisă şi la ora 13,00 în aceeaşi zi,
când se va susţine proba de interviu.
Art.4. Bibliografia pentru examenul de promovare în clasă este cea prevăzută în Anexa nr.J, care
face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează membrii comisiei.
Art.6. Prezenta

dispoziţie

se

comunică:

Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş

-Serviciul contencios - administrativ;

Membrilor comisiei de examen;
Celor în cauză;
Prin afişaj.

PRIMAR,
ILIE SUCIU

LEGALITATE,
TAR,
FLORIN
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