
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia  

Nr. 20 din 07.02.2014 
 
privind numirea doamnei Mihaela-Adina-Loredana LUCIU în funcţia publică de conducere de 

secretar al comunei Dudeştii Noi 
 

Având în vedere :  
a) prevederile art. 76 şi ale art. 77 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru  

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) prevederile art. 63 alin. (5) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) raportul final al concursului de recrutare organizat în data de 29.01.2014 pentru  
ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei Dudeştii Noi, emis de Instituţia 
Prefectului - Judeţul Timiş, sub nr. 2912/29.01.2014; 

d) propunerea de numire nr. 4004/2014 emisă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici, înregistrată la Comuna Dudeştii Noi sub nr. 3675/07.02.2014 ; 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 3676/07.02.2014 emis de Biroul 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.- Începând cu data de 10.02.2014 se numeşte doamna Mihaela-Adina-Loredana 
LUCIU, în funcţia publică de conducere de secretar al comunei Dudeştii Noi, având CNP               
şi un salariu de încadrare în cuantum lunar, brut de 1868 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) Instituţia prefectului judeţului Timiş - Direcţia de control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) Biroul resurse umane; 
c) Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
d) Doamnei Mihaela-Adina-Loredana LUCIU. 
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