ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÂNGĂRAŢI
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind promovarea în grad profesional a doamnei ȚEPEȘ-NICA ELENA
funcționar public de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Pângărați, județul Neamț
Petru LUNGU-BORDEA, PRIMARUL COMUNEI PÂNGĂRAŢI
Luând în considerare :
Referatul responsabilului cu resurse umane, cu nr. 1511 din 21.02.2020, prin care propune emiterea
unei dispoziții privind promovarea din gradul profesional principal în grad profesional superior a doamnei
Țepeș-Nica Elena –consilier Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Raportul final al concursului de promovare în grad profesional , cu nr.1448 din 20.02.2020, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pângărați, jud.Neamț, organizat în data de 17.02.2020 (proba
scrisă) și 20.02.2020 (proba interviu), din care rezultă că doamna Țepeș-Nica Elena a promovat examenul de
promovare în grad profesional superior;
Având în vedere prevederile:
- Art. 121 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a), art.122 și art.128 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Art.478 alin.(1), (2) și (3) și art. 534 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 –Cod
Administrativ
- Hotărârea Consiliului Local nr.52/2018 privind stabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile publice și
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîngărați, judeţul Neamţ,
- Art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 –Cod
Administrativ
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.„b” din ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

DISPUN :
Art.1. Începând cu data de 01.03.2020, doamna Țepeș-Nica Elena, consilier principal, clasa I, grad
profesional principal, gradatia 5 în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea teritoriului,
promovează în funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 în
cadrul compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Art.2 Prezenta dispoziție poate fi contestată în condițiile legii nr.544/2004, privind Contenciosul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Art.3 – Secretarul general al comunei Pângăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Instituţiei
Prefectului judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, persoanei nominalizată la
art.1, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum şi altor autorităţi şi instituţii publice
interesate.
PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA
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