
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

Dispoziţia  

Nr. 144 din 16.07.2014 
 
privind modificarea cuantumului salariului brut al administratorului public al Comunei 

Dudeştii Noi  
 

Având în vedere prevederile : 
a) Legii nr. 28/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice , 

b) art. 10, alin. (1), precum şi a anexei I, capitolul IV, lit. C, poziţia nr. 20 - Funcţii  
de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale la Legea-cadru 
nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

c) art. 57, alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

d) notei nr. 4. din subsolul grilei cuprinzând funcţiile de execuţie pe grade şi  
trepte profesionale din Capitolul II, Anexa nr. I din Legea-cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 6370/16.07.2014 realizat de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dudeştii Noi,  

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi 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 modifică cuantumul salariului brut al 
administratorului public al Comunei Dudeştii Noi, domnul Nicu-Viorel ONEŢ, CNP               , 
aceasta fiind de 2.750 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) compartiment resurse umane; 
c) domnului Nicu-Viorel ONEŢ. 
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