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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
Nr. 160 din 01.09.2014 

 
 
privind stabilirea şi recuperarea prejudiciului în urma Deciziei Camerei de Conturi 

a judeţului Timiş nr. 81/25.08.2014  
 
 

Având în vedere :  
a) Decizia Camerei de Conturi a judeţului Timiş nr. 81/25.08.2014  înregistrată cu 

nr. 7006/28.08.2014, prin care s-au constatat deficienţe consemnate în Procesul verbal 
nr. 6622/31.07.2014 încheiat în urma misiunii de audit financiar asupra conturilor 
anuale de execuţie bugetare ale unităţii adminstrative ale comunei Dudeştii Noi; 

b) Legea nr. 339/2007 privind promovarea strategiilor de management de proiect 
la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale judeţene şi locale; 

c) Legea - cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a persoanlului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 
salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

e) Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare ; 

f) Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

g) Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; 

h) Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru 
recuperarea reducerilor salariale cu modificările şi completările ulterioare; 

i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor 
persoanlului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare; 

j) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

k) Raport de specialitate nr. 7033/01.09.2014 realizat de către compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Noi, 

 
în temeiul prevederilor art. 63, 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, 
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primarul comunei  Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie. 
 
 

Art. 1. - (1) Se stabileşte prejudiciul constatat la punctul 26 din Decizia Camerei 
de Conturi a judeţului Timiş nr. 81/25.08.2014 în sumă brută, totală de 229.466,85 lei, 
reprezentând sume compensatorii cu caracter tranzitoriu acordate necuvenit în 
perioada octombrie 2011 - iunie 2014, demnitarilor, funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi şi cuprinse în coloana (4) din 
anexă. 

(2) Suma netă de 124.434,02 lei reprezintă partea din prejudiciu ce se va 
recupera efectiv de la personalul prevăzut în anexă. 

(3) Suma de 103.233,09 lei reprezintă contribuţii sociale achitate aferente sumei 
de la alin. (2), sumă ce se va recupera prin compensare de la Bugetul de Stat, în urma 
depunerii unei declaraţii rectificative de impunere.   

(4) Suma de 1.799,74 lei reprezintă cotizaţia pentru sindicat aferentă sumei de la 
alin. (1) şi se va recupera prin compensare de la Sindicatul Liber al Salariaţilor din 
Primăria Municipiului Timişoara.  

 
Art. 2. - (1) Se stabileşte prejudiciul constatat la punctul 27 din Decizia Camerei 

de Conturi a judeţului Timiş nr. 81/25.08.2014 în sumă brută, totală de 10.869,38 lei, 
reprezentând drepturi salariale pentru persoane ce participă la realizarea de proiecte 
finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, acordate necuvenit în perioada 1 iulie 
2011 - 30 iunie 2014 şi cuprinse în coloana (5) din anexă. 

(2) Suma netă de 5.894,17 lei reprezintă partea din prejudiciu ce se va recupera 
efectiv de la personalul prevăzut în anexă. 

(3) Suma de 4.889,96 lei reprezintă contribuţii sociale achitate aferente sumei de 
la alin. (2), sumă ce se va recupera prin compensare de la Bugetul de Stat, în urma 
depunerii unei declaraţii rectificative de impunere.   

(4) Suma de 85,25 lei reprezintă cotizaţia pentru sindicat aferentă sumei de la 
alin. (1) şi se va recupera prin compensare de la Sindicatul Liber al Salariaţilor din 
Primăria Municipiului Timişoara.  

 
Art. 3. - (1) Se stabileşte prejudiciul constatat la punctul 28 din Decizia Camerei 

de Conturi a judeţului Timiş nr. 81/25.08.2014 în sumă brută, totală de 95.381,48 lei, 
reprezentând majorări de 75% a  indemnizaţiei primarului şi viceprimarului comunei 
Dudeştii Noi, conform Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de 
management de proiect la nivelul unităţilor administrativ teritoriale judeţene şi locale, 
acordate nelegal în perioada 1 iulie 2011 - 30 aprilie 2013 şi cuprinse în coloana (6) din 
anexă. 

(2) Suma netă de 51.722,93 lei reprezintă partea din prejudiciu ce se va recupera 
efectiv de la personalul prevăzut în anexă. 

(3) Suma de 42.910,46 lei reprezintă contribuţii sociale achitate aferente sumei de 
la alin. (2), sumă ce se va recupera prin compensare de la Bugetul de Stat, în urma 
depunerii unei declaraţii rectificative de impunere.   

(4) Suma de 748,09 lei reprezintă cotizaţia pentru sindicat aferentă sumei de la 
alin. (1) şi se va recupera prin compensare de la Sindicatul Liber al Salariaţilor din 
Primăria Municipiului Timişoara.  

 
Art. 4. - (1) Se stabileşte prejudiciul constatat la punctul 29 lit. a) din Decizia 

Camerei de Conturi a judeţului Timiş nr. 81/25.08.2014 în sumă brută, totală de 
2.427,60 lei, reprezentând drepturi salariale acordate, sub formă de indemnizaţie de 
conducere, nejustificat la salariului doamnei Monica PASCU, în perioada 18.12.2012 - 
26.02.2014 şi cuprinsă în coloana (7) din anexă. 
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(2) Suma netă de 1.316,43 lei reprezintă partea din prejudiciu ce se va recupera 
efectiv de la doamna Monica PASCU, menţionată în anexă. 

(3) Suma de 1.092,13 lei reprezintă contribuţii sociale achitate aferente sumei de 
la alin. (2), sumă ce se va recupera prin compensare de la Bugetul de Stat, în urma 
depunerii unei declaraţii rectificative de impunere.   

(4) Suma de 19,04 lei reprezintă cotizaţia pentru sindicat aferentă sumei de la 
alin. (1) şi se va recupera prin compensare de la Sindicatul Liber al Salariaţilor din 
Primăria Municipiului Timişoara.  

 
Art. 5. - (1) Se stabileşte prejudiciul constatat la punctul 29 lit. b) din Decizia 

Camerei de Conturi a judeţului Timiş nr. 81/25.08.2014 în sumă brută, totală de 
14.642,10 lei, reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit, în perioada 
01.05.2012 - 30.09.2014, doamnei Adriana ROMAN-JULA şi cuprins în coloana (8) din 
anexă. 

(2) Suma netă de 7.940,04 lei reprezintă partea din prejudiciu ce se va recupera 
efectiv de la doamna Adriana ROMAN-JULA, menţionată în anexă. 

(3) Suma de 6.587,22 lei reprezintă contribuţii sociale achitate aferente sumei de 
la alin. (2), sumă ce se va recupera prin compensare de la Bugetul de Stat, în urma 
depunerii unei declaraţii rectificative de impunere.   

(4) Suma de 114,84 lei reprezintă cotizaţia pentru sindicat aferentă sumei de la 
alin. (1) şi se va recupera prin compensare de la Sindicatul Liber al Salariaţilor din 
Primăria Municipiului Timişoara.  

 
Art. 6. - (1) Sumele datorate de fiecare angajat sunt prevăzute în anexă, care face 

parte din prezenta dispoziţie. 
(2) Recuperarea sumelor menţionate în anexă se realizează prin reţinerea pe 

statul de plată a unui procent de 1% din salariul net al fiecărui angajat, până la 
recuperarea integrală a acestora. 

(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. 7. - Prezenta dispoziţie  se comunică: 
a) prefectului judeţului Timiş; 
b) primarului comunei Dudeştii Noi; 
c) persoanelor prevăzute în anexă; 
d) compartimentului de contabilitate publică şi control intern. 

 
 

p. primarul comunei Dudeştii Noi    
administrator public  
Nicu-Viorel ONEŢ 

Avizează pentru legalitate, 
secretarul comunei Dudeştii Noi 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

 
 
 
 
L.S.___________________                        
 

  



 4 

ANEXA 
la dispoziţia primarului nr. 160 din data de 01.09.2014  

 
 

Tabel cu personalul din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi şi sumele datorate de acesta în urma Deciziei  Camerei de 
Conturi a judeţului Timiş nr. 81/25.08.2014  

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Sume 
compensatorii 

cu caracter 
tranzitoriu 

(25%) 
octombrie 

2011 - iunie 
2014 

Sporul de 75% 
pe perioada 

concediilor de 
odihnă  

iulie 2011 - 
iunie 2014 

Sporul de 

75% acordat 

demnitarilor 

iulie 2011 - 
aprilie 2013 

Drepturi 

salariale 

acordate 

necuvenit 

doamnei 

Monica Pascu 

decembrie 

2012 - 

februarie 2014 

Drepturi salariale 

acordate 

necuvenit 

doamnei Adriana 

Roman-Jula 

mai 2012 - 

septembrie 2014 

 

TOTAL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Nica Alin -
Adrian 

Primar 14.771,07 lei - 27.393,27 lei - - 42.164,34 lei 

2. Goşa Ion Viceprimar 12.952,69 lei - 24.329,66 lei - - 37.282,35 lei 

 

3. Gehl Nicolae Secretar 
comună 

6.497,78 lei 1.576,39 lei - - - 8.074,17 lei 

4. Rusu Romelia 
 

Referent III 
superior 

5.222,84 lei 1.019,12 lei - - - 6.241,96 lei 

5. Crăciun Violeta 
 

Referent III 
superior 

5.222,84 lei - - - - 5.222,84 lei 

6. Goşa Mariana -
Aurora 

Inspector I 
principal 

6.053,90 lei 316,66 lei - - - 6.370,56 lei 

7. Tisan Mihaela -
Graţiana 

Consilier I 
principal 

6.545,48 lei 2.125,36 lei - - - 8.670,84 lei 

8. Panici Vladimir 
-Traian 

Inspector I 
principal 

5.844,47 lei - - - - 5.844,47 lei 

9. Preşea 
Liubinca 

Referent III 
asistent 

4.051,60 lei - - - - 4.051,60 lei 

10. Bogdan Maria 
 

Referent III 
superior 

5.048,60 lei 856,64 lei - - - 5.905,24 lei 

11. Pascu Monica Inspector  I 
principal 

2.863,78 lei - - 1.316,43 lei - 4.180,21 lei 

12. Butariu Daniela 
 

Inspector I 
principal 

2.193,81 lei - - - - 2.193,81 lei 

13. Roman-Jula 
Adriana 

Bibliotecar 
IA 

6.524,05 lei - - - 7.940,04 lei 14.464,09 lei 

14. Florea Ioan Administra
tor  

½ normă 

2.652,21 lei - - - - 2.652,21 lei 

15. Trîmbiţă - 
Olteanu Flavia -

Claudia 

Inspector I 
principal 

2.412,29 lei - - - - 2.412,29 lei 

16. Rîpă Ecaterina Inspector I 
principal 

2.327,25 lei - - - - 2.327,25 lei 

17. Moldovan -
Oprinesc Ioan 

Şofer 4.100,00 lei - - - - 4.100,00 lei 

18. Todorescu 
Mihai - Cosmin 

Inspector I 
principal 

1.685,63 lei - - - - 1.685,63 lei 

19. Moldovan Ioan Paznic de 
noapte 

2.159,93 lei - - - - 2.159,93 lei 

20. Bedea Ioan Paznic de 
noapte 

2.159,93 lei - - - - 2.159,93 lei 

21. Dolocan Nache Paznic de 
noapte 

2.159,93 lei - - - - 2.159,93 lei 

22. Ciama Iosif Maistru 2.762,83 lei - - - - 2.762,83 lei 

23. Ienci Ştefan Maistru 2.859,63 lei - - - - 2.859,63 lei 

24. Duţu Ionel -
Florin 

Muncitor 
calificat I 

2.709,60 lei - - - - 2.709,60 lei 

25. Martin Francisc Muncitor 
calificat I  

2.709,60 lei - - - - 2.709,60 lei 
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26. Novacovici 
Ştefan 

Muncitor 
calificat I 

2.709,60 lei - - - - 2.709,60 lei 

27. Paşcalău 
Florica 

Guard 2.159,93 lei - - - - 2.159,93 lei 

28. Comloşan 
Ecaterina 

Muncitor 
necalificat  

2.118,45 lei - - - - 2.118,45 lei 

29. Pitaru Marinela Muncitor 
necalificat 

1.997,45 lei - - - - 1.997,45 lei 

30. 
 

Petru Matei Muncitor 
calificat III 

118,23 lei - - - - 118,23 lei 

31. Balc Cornel Muncitor 
calificat I 

827,61 lei - - - - 827,61 lei 

 
 

TOTAL 
 

 
124.434,02 lei 

 
5.894,17 lei 

 

51,722,93 lei 

 

1.316,43 lei 

 

7.940,04 lei 

 

191.307,59 lei 

 
 
 
 
 
 
                  

                                                                                               Întocmit,  
                                                                                                                                             Inspector resurse umane 

                                                                                                                                                Ecaterina RÎPĂ 
F5/A1 
ER/ER 
EX.4 

 


