
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORASUL BICAZ

PRIMAR

Nicolae sArAcnANo primarul oragului Bicaz, judeful Neamf;
AvAnd in vedere prevederile art. 96, alin. (1),(2) Ei ale itt. gqi ahn (2) din Legea nr.

1 88 I 1999 privind Statutul funclionarului public;
Vdzind Dispozilia nr. 315 din 11 .11.2016 prin care se aprobd suspendarea raportului de

serviciu al domnului Spiridon Ioan, consilier juridic cl.I, grad profesional superior, pentru
perioada 11 noiembrie - 10 decembrie 2016, in condiliile art.9i, al. 1, lit. d) din Lefea nr.
1 88/1999

Luand in considerare cererea domnului Ioan Spiridon, ?nregistratd sub nr. 11995 din
26.1I.2016 prin care solicitd reluarea activitdlii in conformitate cu afi., 96 din L. nr. IgglT999.

ConstatAnd cd' prin Dispozitia nr. 297 din 24.10.2016 atribuliile funcliei publice de
secretar al u'a.t. Bicaz au fost exercitate de funclionarul public trop nazbuc Adriana, consilierjuridic clasa I, grad profesional principal in compartimentul juridic din aparatul de speci aljtate
al Primalului, pentru perioada 25 noiembrie - 11 decembrie 2016;

In temeiul art. 68 alin. (1) qi ale art. 1 15 atin. (1) lit. a) din Legea administra{iei publice
locale m,21512001, republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUN

Art. 1. Reluarea activitdlii funcfionarului public Ioan Spiridon, consilier juridic clasa I,
grad profesional superior in compartimentul juridic din cadiul aparatului de speciali tate al
Prinrarului, incepdnd cu data de 12 decembrie 2016, in condiliiie art. 1 din Disp ozilia nr.
297 t2016:

- 
Art. 2. incepAnd cu data d,e l2.I2.20l6,atribu!iile funcliei de secretar al oraEului Bicaz,

vor fi exercitate de cdtre domnul loan Spiridon, in condiliile legii.
Art. 2. Compartimentul resurse umane qi serviciul financiar-contabil vor duce la

indeplinire prevederil e pr ezentei di sp ozitii.
Art. 3. Prin grija secretarului oraqului, dispoziJia se va comunica persoanelor qi

autoritAtilor interesate.

DISPOZITIB
privind aprobarea relulrii activith{ii funcfionarului public Ioan Spiridon, consilierjuridic clasa I, gradprofesional superior ca urmare a suspend5rii raportului de serviciu prevlzut de art, g5 al.t, lit. d) din L. Nr. lgg/tggg

Pr Avizat pentru legalitate
p. Secretar,

Adriana Pop-Rizbuc

Nicolae S
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