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Dispoziţia  
Nr.131 din 03.08.2015 

privind  desemnarea persoanelor autorizate să înregistreze și să actualizeze datele de identificare a 
cetățenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul Electoral 

 
Având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente   
 În temeiul prevederilor art.63, alin.1 și art.115, lit.a din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 

 
Art. 1.- Se desemnează doamna Maria BOGDAN,  CNP                       , identificată cu CI, seria            emisă 
de SPCLEP Dudeștii Noi, cu valabilitate din 10.12.2014–29.05.2024, având funcția de referent III superior 
din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Dudeștii Noi, și doamna 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU, CNP                    , identificată cu CI, seria                       , emisă de 
SPCLEP Timișoara, cu valabilitate din 09.09.2013-06.10.2023, având funcția de secretar comună Dudeștii 
Noi ca persoane autorizate să înregistreze și să actualizeze datele de identificare a cetățenilor români cu 
drept de vot înscrise în Registrul Electoral.  
 
Art.2.- Persoanelor desemnate la art.1 li se vor acorda 5 clase de salarizare succesive față de clasa deținută 
și anume 12,5% la salariul de bază avut, începînd cu luna august 2015. 
 
Art.3.-  Cu ducere la îndeplinire se încredințează Compartimentul de contabilitate publică și control intern din 
cadrul Direcției pentru gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului local și a patrimoniului. 
 
Art.4.-  Începând cu data prezentei dispoziții se abrogă dispoziția nr.35 din 27.02.2015 privind modificarea și 
completarea Dispoziției nr.181/2014 privind desemnarea persoanei autorizate să înregistreze și să 
actualizeze datele de identificarew a cetățenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul Electoral. 
 
Art. 5.- Prezenta  se comunică: 

a) prefectului judeţului Timiş; 
b) primarului comunei Dudeștii Noi  
c) compartimentului de contabilitate publică şi control intern din cadrul Direcției  

pentru gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului local şi a patrimoniului; 
d) Autorității Electorale Permanente 
e) Persoanelor desemnate prin dispoziție 

 
        p. PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                   Administrator public                                            Avizează pentru legalitate:    
                    Nicu-Viorel ONEȚ                                                SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                               Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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