
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  

Nr. 185 din30.10.2015 
 
privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - personal 
contractual - a doamnei Marioara BOLTAȘU pe post de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav Lucreția GALE 
 

În conformitate cu prevederile: 
a) art. 35-44 ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 10-11 şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare , 
având în vedere ancheta socială nr. 8768/27.10.2015 emisă de Serviciul de asistenţă 

socială 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.- Se angajează cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, 

începând cu data de 01.11.2015 doamna Marioara BOLTAȘU, C.N.P.                              , pe 
postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav Lucreția GALE, C.N.P.                    , 
conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 3917/28.10.2014, având un salar 
de încadrare în cuantum lunar, brut de 1050 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) Inspectoratului Teritorial de Muncă Timişoara; 
c) Compartimentul de contabilitate publică şi control intern din cadrul Direcției 

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

d) Serviciul de asistenţă socială; 
e) Doamnei Marioara BOLTA’U. 

 

Primarul comunei Dudeştii Noi                        Avizează pentru legalitate, 

       Alin-Adrian NICA                                 secretarul comunei Dudeştii Noi 
                                                                     Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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