
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia 

Nr. 49 din 31.03.2016 
 

privind mutarea definitivă a funcţionarului public de execuţie Mihaela-Graţiana 
TISAN  în cadrul Compartimentului de dezvoltare locală 

  
Având în vedere prevederile : 
a) art. 91 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor  

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
b) Hotărârii Consiliului Local nr. 75/18.11.2013 privind aprobarea  

organigramei şi a statului de funcţii ale Comunei Dudeştii Noi, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

ţinând cont de solicitarea conducătorului instituţiei publice înregistrată sub nr. 
5063/21.03.2016 şi acordul scris al funcţionarului public, precum şi raportul de 
specialitate nr. 5319/30.03.2016 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 01.04.2016, funcţionarul public de execuţie, 

Mihaela-Graţiana TISAN - consilier clasa I grad profesional superior, în cadrul 
Seviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dudeştii Noi se mută 
definitiv pe aceeaşi funcţie în Compartimentul de dezvoltare locală din cadrul 
organigramei Comunei Dudeştii Noi.     

Art. 2.- Funcţionarul public îşi va păstra acelaşi salariu de încadrare în cuantum 
lunar, brut de 3276 lei, iar fişa postului va fi completată cu noile atribuţii şi se va depune 
la dosarul personal al doamnei Mihaela-Graţiana TISAN. 

Art. 3.- 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. 4.- 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, compartimentului 
de contabilitate publică şi control intern şi doamnei Mihaela-Graţiana TISAN. 

 
 

          primarul comunei Dudeştii Noi, 

                 Alin-Adrian NICA                                  Avizează pentru legalitate, 

                                                                            secretarul comunei Dudeştii Noi 

                                                      Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 

 

                   L.S.________________________ 
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