
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

Dispoziţia  

Nr. 118 din 23.06.2014 
 

privind majorarea salariului de bază personalului contractual - asistenţi personali din 
cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi   

 
Având în vedere prevederile : 
a) art. 1 alin. (2), cât şi cele ale art. 2 din Hotărârea Guvernului  nr. 871/2013 privind 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
b) art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea  

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 6063/23.06.2014 emis de Biroul resurse 
umane din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi, 

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 emite următoarea dispoziţie : 

 
Art. 1.- Începând cu data de 01.07.2014 se majorează salariile de bază, la nivelul 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, personalului contractual - asistenţi 
personali din cadrul Primăriei comunei Dudeștii Noi. 

Art.2.- Personalul căruia i se majorează cuantumul brut al salariilor de bază este 
prevăzut, nominal, în anexa, care este parte integrantă din prezenta dispoziţie.    

Art.3.- 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. 4.- Prezenta  se comunică : 
a) Instituţia prefectului judeţului Timiş - Direcţia de control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş; 
c) Birou resurse umane; 
d) Celor în cauză. 

 
            PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                                                                                                   Avizează pentru legalitate: 
                                                                                                       SECRETARUL COMUNEI, 
                          Alin-Adrian NICA 

                                                 Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 
 
                          
                                L.S.________________________ 
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ANEXA 
la dispoziţia primarului nr. 118 din data de 23.06.2014   

 
 
 
 
 

Tabel nominal cu personalul contractual - asistenţi personali din cadrul 
Primăriei comunei Dudeştii Noi cărora li se majorează salariul de bază 

 
 
 
 

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Cuantum 
salar brut la  
01.06.2014 

Cuantum 
salar brut la  
01.07.2014 

1. APETROAEI MIHAELA 
 

Asistent personal 850 lei 900 lei 

2. BELBE AURICA 
 

Asistent personal 850 lei 900 lei 

3. BULIGA ANDREEA-IOANA 
 

Asistent personal 850 lei 900 lei 
 

4. DOBRE VIORICA 
 

Asistent personal 850 lei 900 lei 

5. FULEA ANUŢA 
 

Asistent personal 850 lei 900 lei 

6. POPESCU AUREL 
 

Asistent personal 850 lei 900 lei 

 
 
 
 
                  

                                                                                               Întocmit,  
                                                                                        Specialist resurse umane 

                                                                                             ECATERINA RÎPĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 


