
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia  

Nr. 138 din 30.06.2014 
 
privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a domnului 

George-Bogdan SITAR în funcţia contractuală de execuţie de inspector I în cadrul 
Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat şi pentru lucrări publice 

comunitare al comunei Dudeştii Noi 
 

Având în vedere :  
a) Hotărârea Consiliului Local nr. 75/18.11.2013 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale comunei Dudeştii Noi; 
b) raportul final al examenului organizat în data de 25.06.2014 pentru ocuparea  

funcţiei contractuale de execuţie de inspector I în cadrul Serviciului public pentru 
administrarea domeniului public şi privat şi pentru lucrări publice comunitare al comunei 
Dudeştii Noi, emis de comisia de examen, înregistrat la comuna Dudeştii Noi sub nr. 
6091/25.06.2014; 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 6156/30.06.2014 emis de 
Compartimentul de resurse umane din cadrul Primăriei 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.- Se angajează cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, 
domnul George-Bogdan SITAR, C.N.P.                  , în funcţia contractuală de execuţie de 
inspector I în cadrul Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat şi 
pentru lucrări publice comunitare al comunei Dudeştii Noi, având un salar de încadrare în 
cuantum lunar, brut de 1285 lei.                   

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) prefectului judeţului Timiş; 
b) compartimentului de contabilitate publică şi control intern din cadrul Direcției  

pentru gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului local şi a 
patrimoniului; 

c) inspectoratului teritorial de muncă Timiş; 
d) domnului George-Bogdan SITAR. 
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