
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
PR I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia 

Nr. 60 din 01.04. 2013 
 

privind desemnarea unei persoane care să asigure şi să răspundă de implementarea 
declaraţiilor de avere şi de interese din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi 

 
În conformitate cu : 
a) prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în  

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; 

b) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei; 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 1207/01.04.2013 emis de compartimentul de 
resurse umane, 

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

 
primarul comunei Dudeştii Noi 
 

D I S P U N E  
 

Art. 1.- Începând cu data de 01.04.2013 doamna Ecaterina RÎPĂ, Inspector I principal în 
cadrulCompartimentului de contabilitate publică şi control intern din cadrul Direcției pentru 
gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului local şi a patrimoniului, se 
desemnează să asigure şi să răspundă de implementarea declaraţiilor de avere şi de interese la 
nivelul Primăriei comunei Dudeştii Noi conform art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1) şi alin. (2) 
din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative. 

Art. 2.- Prezenta  se comunică: 
a) Instituţia prefectului judeţului Timiş - Direcţia de control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) Compartimentul de resurse umane; 
c) Doamnei Ecaterina RÎPĂ. 
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