
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  

Nr. 4 din 05.01.2015 
 

privind majorarea salariului de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată unor funcţionari publici din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi 

 
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1), cât şi cele ale art. 2 din Hotărârea 

Guvernului  nr. 1091/2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, în 2015, 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 9188/30.12.2014 realizat de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dudeştii Noi, 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale 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) Începând cu data de 01.01.2015 se majorează salariul de bază, la nivelul 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi anume 975 lei unor funcţionari 
publici din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi. 

 (2) Persoanele cărora li se majorează salariul de bază sunt funcţionarul public 
Claudia-Irina LAJOS, CNP                         , având funcţia de inspector I asistent în cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dudeştii Noi,  şi funcţionarul 
public Liubinca PREŞEA, CNP                          , având funcţia de referent III asistent în cadrul 
compartimentului Administrarea fiscală şi controlul comercial din cadrul Primăriei comunei 
Dudeştii Noi. 

Art.2.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Compartimentul de contabilitate 
publică şi control intern din cadrul Direcției pentru gestionarea resurselor umane, a 
serviciilor publice, a bugetului local şi a patrimoniului.  

Art. 3.- Prezenta  se comunică: 
a) Instituţia prefectului judeţului Timiş - Direcţia de control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) Compartimentul de contabilitate publică şi control intern; 
c) Celor în cauză. 

 
                        p.primarul comunei Dudeştii Noi, 
                    administrator public                                             Avizează pentru legalitate, 
                     Nicu - Viorel  ONEŢ                                         secretarul comunei Dudeştii Noi 

                                                                      Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
 
                         
                       L.S.________________________ 
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