
       
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia 

Nr.196 din 28.11.2016 
 

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere doamnei 
Claudia-Irina LAJOS inspector I asistent în cadrul Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidenţă a Persoanelor Dudeştii Noi 
  

Având în vedere prevederile: 
a) art. 87 alin. (2) lit. c) şi art. 90 alin. (1) lit. b), precum şi alin.(5)-(6) din  

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

b) art. 61 alin. (2) şi alin. (5), coroborate cu cele ale art. 63 alin. (1) lit. d) şi  
cele ale alin. (5) lit. a) şi lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând în considerare cererea de transfer cu numărul 27270/23.09.2016,  
înregistrată la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş, formulată de către 
funcţionarul public Claudia-Irina LAJOS,  aprobată de conducătorul unităţii unde se 
realizează transferul, 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr.10842/28.11.2016 realizat de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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 28.11.2016 se modifică raportul de serviciu 

doamnei Claudia-Irina LAJOS, având funcţia publică de execuţie inspector I asistent 
în cadrul Seviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dudeştii Noi, 
prin transfer la cerere în cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş.  

Art.2.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Compartimentul de 
contabilitate publică şi control intern din cadrul Direcţiei pentru gestionarea 
resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului local şi a patrimoniului.  

Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru 
exercitarea controlului de legalitate, primarului comunei Dudeştii Noi, Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici, Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş, 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dudeştii Noi, 
compartimentului de contabilitate publică şi control intern din aparatul de specialitate 
al primarului Dudeştii Noi şi doamnei Claudia-Irina LAJOS. 

 
          primarul comunei Dudeştii Noi, 

                   Alin-Adrian NICA                                   Avizează pentru legalitate, 

                                                                              secretarul comunei Dudeştii Noi 

F2/A0                                                                                                                                           Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
ER/ER 
Ex.4 

 

                    L.S.________________________ 


