
        

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ  

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI  

 

 

DISPOZIŢIA  

nr. 148 din 12 august 2013 
privind corelarea drepturilor de natură salarială ale personalului din administraţia 

publică locală a comunei Dudeştii Noi în funcţie de numărul locuitorilor înregistrat la 
recensământul populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 

 
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de: 
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) art. 4, art. 5, art. 61, art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. e) şi art. 115 alin. (2) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

e) Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi 

circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei Dudeştii 

Noi, aprobat prin Dispoziţia primarului comunei nr. 24 din 25.02.2011,  

f) Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al 

locuinţelor din România în anul 2011, aprobată, cu modificări prin Legea nr. 5/2008; 

g) Hotărârii Guvernului nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

h) anexa nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 

drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de 

salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă 

funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru 

acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, aprobată prin Legea 

nr. 238/2008; 

i) Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 

publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

k) art. 171 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

luând act de adresa nr. 189 din 19 iulie 2013 eliberată de Direcţia Regională de Statistică 
Timiş, prin care se comunică rezultatele definitive ale recensământului pentru comuna 
Dudeştii Noi, 

 

ţinând seama de faptul că informaţiile care s-au înregistrat la recensământ au drept 

moment de referinţă ora «0:00» din ziua de 20 octombrie 2011, la care s-a constat că numărul 

locuitorilor comunei Dudeştii Noi este de 3.179, corespunzător categoriei „3.000-7.000 

locuitori”,  



 

întrucât până la data de 20 octombrie 2011 comuna Dudeştii Noi se încadra în categoria 

„până la 3.000 de locuitori”, ceea ce a condus ca între această dată şi 31 august 2013 să se 

acorde drepturi de natură salarială la niveluri inferioare faţă de categoria „3.000-7.000 

locuitori”,  

 

în scopul corelării drepturilor de natură salarială cu categoria corespunzătoare numărului 

locuitorilor comunei Dudeştii Noi, potrivit legii,  

  

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI  emite următoarea dispoziţie:  

Art. 1. – (1) Se constată că începând cu data de 20 octombrie 2011, ca urmare a 
rezultatelor definitive/finale ale recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 
2011, comuna Dudeştii Noi se încadrează, potrivit legislaţiei prin care se stabilesc drepturi de 
natură salarială personalului din administraţia publică locală, corespunzător categoriei „3.000-
7.000 locuitori”. 

(2) Drepturile de natură salarială pentru personalul din administraţia publică locală a 
comunei Dudeştii Noi a cărei remunerare se face în funcţie de numărul locuitorilor se 
recalculează, potrivit prevederilor alin. (1) 

 
Art. 2. – Pentru punerea în aplicare a prezentei dispoziţii se obligă doamna Ecaterina 

RÎPĂ, inspector principal în cadrul Compartimentului de contabilitate publică şi control intern 
din cadrul Direcţiei pentru gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului local 
şi a patrimoniului. 

 
Art. 3. – Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi 
prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: http://www.primariadudestiinoi.ro/dispozitii-primar/.   

 
                                                                                                                         

                 

 

 

 

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 

 ……………………………………………………………………………….………………………… 

Alin-Adrian NICA 

Contrasemnează/avizează,  
pentru legalitate: 

SECRETARUL COMUNEI, 

 ……………………………………………….………………………… 

Nicolae GEHL 

F1/A3 

ER/ER 

Ex. 4 
 

L.S. 



ANEXA nr.1 
la dispoziţia primarului nr. 148 din data de 12.08.2013  

 
 
 

Tabel cu personalul din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi căruia i se actualizează drepturile de 
natură salarială 

 
 
 
 

Nr.c
rt. 

Numele şi prenumele Funcţia Cuantum 
drepturi de 

natură 
salarială brut 
la  01.07.2013 

Cuantum 
drepturi de 

natură 
salarială brut 
la 01.08.2013 

1. NICA ALIN-ADRIAN 
 

Primar 3291 lei 3470 lei 

2. GOŞA ION 
 

Viceprimar 2923 lei 3014 lei 

3. GEHL NICOLAE Secretar comună 2215 lei 2274 lei 

 
 
 
 
                  

                                                                                               Întocmit,  
                                                                                        Inspector resurse umane 

                                                                                             ECATERINA RÎPĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA nr.2 
la dispoziţia primarului nr. 148 din data de 12.08.2013  

 
 
 

Tabel cu consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Dudeştii Noi cărora li se actualizează 
drepturile de natură salarială  

 
 
 

Nr.c
rt. 

Numele şi prenumele Funcţia Cuantum 
indemnizaţie 

brut la  
01.07.2013 

Cuantum 
indemnizaţie 

brut la  
01.08.2013 

1. BELBA ION  
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

2. CAPSALI ADRIAN-LEONIDA 
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

3. CHIRVASITU GHEORGHE 
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

4. CONDEESCU RODICA 
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

5. GAŞPAR MARIA 
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

6. IENCI MARCEL-LUCIAN 
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

7. IENCI MARIUS-LOREDAN 
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

8. NEGRICIOIU PETRE 
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

9. NIŢĂ TAMARA-RODICA 
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

10. RIŞCO GRIGORE-BOGDAN  
 

Consilier local 396 lei 417 lei 

 
 
                  
 
 

                                                                                               Întocmit,  
                                                                                        Inspector resurse umane 

                                                                                             ECATERINA RÎPĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA nr.3  
la dispoziţia primarului nr. 148 din data de 12.08.2013  

 
 

Tabel cu personalul din cadrul Primăriei Comunei Dudeştii Noi căruia i s-a  
calculat retroactiv şi virat pentru perioada 01.01.2012-31.07.2013, drepturile de natură salarială   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Întocmit,  
                                                                            Inspector resurse umane 

                                                                                 ECATERINA RÎPĂ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Perioada calculului 
data, luna şi anul 

Diferenţă venit net  
de încasat pe card 

sau numerar 

NICA ALIN-ADRIAN 01.01.2012-31.07.2013 3323 lei 

GOŞA ION 01.01.2012-31.07.2013 1674 lei 

GEHL NICOLAE 01.01.2012-31.07.2013 1050 lei 

CHIRVASITU GHEORGHE 01.01.2012-31.07.2013 286,00 lei 

IENCI MARCEL-LUCIAN 01.01.2012-31.07.2013 202,00 lei 

IENCI MARIUS-LOREDAN 01.01.2012-31.07.2013 286,00 lei 

NIŢĂ TAMARA-RODICA 01.01.2012-31.07.2013 286,00 lei 

CONDEESCU RODICA 01.01.2012-31.07.2013 286,00 lei 

NEGRICIOIU PETRE 01.06.2012-31.07.2013 206,00 lei 

GAŞPAR MARIA 01.06.2012-31.07.2013 206,00 lei 

CAPSALI ADRIAN - LEONIDA 01.06.2012-31.07.2013 206,00 lei  

RIŞCO GRIGORE - BOGDAN 01.06.2012-31.07.2013 206,00 lei 

RÎPĂ ECATERINA 01.01.2012-30.11.2012 150,00 lei 

FLOREA ELENA 01.01.2012-31.05.2012 80,00 lei  

NEBUNU GHEORGHE 01.01.2012-31.05.2012 80,00 lei 

POROJAN IULIANA-OLIMPIA 01.01.2012-31.05.2012 80,00 lei 

BELBA ION 
01.01.2012-31.05.2012 
01.12.2012-31.07.2013 

216,00 lei 


