
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia  
Nr. 6 din 15.01.2015 

 
 
privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a 

doamnei Daniela-Maria PETRUŢ 
 
 

Având în vedere :  
a) Hotărârea Consiliului Local (H.C.L.) nr. 69/2014 privind aprobarea 

proiectului „MeSeRii locale - Parteneriat pentru Meşteşuguri şi Servicii 
Rurale locale” ; 

b) Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2014 privind modificarea H.C.L. nr. 
69/2014 privind aprobarea proiectului „MeSeRii locale - Parteneriat pentru 
Meşteşuguri şi Servicii Rurale locale” ; 

c) Contractul de finanţare cu numărul de identificare 
POSDRU/173/6.1/S/146872;  

d) Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;          

e) Dispoziţia primarului nr. 246/2014 privind unele măsuri organizatorice 
legate de implementarea proiectului „MeSeRii locale - Parteneriat pentru 
Meşteşuguri şi Servicii Rurale locale” 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 3215/15.01.2015 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) Se angajează cu contract individual de muncă pe perioadă 
determinată, cuprinsă între data de 19.01.2015 şi 31.12.2015, doamna Daniela-
Maria PETRUŢ având codul numeric personal                   , în funcţia de responsabil 
grup ţintă. 

(2) Doamna Daniela-Maria PETRUŢ face parte din echipa de implementare a 
proiectului „MeSeRii locale - Parteneriat pentru Meşteşuguri şi Servicii Rurale locale” 
şi va fi remunerată cu suma lunară, brută de 2.440,00 lei, conform condiţiilor 
generale şi condiţiilor specifice din Ghidul solicitantului şi din Cererea de finanţare a 
proiectului.  

(3) Repartizarea programului de lucru şi pontajul se realizează de către 
responsabilul cu implementare a activităţilor, domnişoara Mihaela-Graţiana TISAN, 
în funcţie de activităţile proiectului.  

Art.2.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează persoanele din echipa de 
implementare a proiectului „MeSeRii locale - Parteneriat pentru Meşteşuguri şi 
Servicii Rurale locale”, precum şi 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 dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru 
exercitarea controlului de legalitate, primarului comunei, inspectoratului teritorial de 
muncă Timiş, membrilor echipei de implementare a proiectului, Compartimentului de 
contabilitate publică şi control intern, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.  
 
 
 
 
 
    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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Ex.4        
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