
        
 

R O M ÂN I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  

Nr. 98 din 29.06.2016 

 

privind prelungirea contractului individual de muncă nr. 95/31.08.2016 a doamnei 

Daniela-Maria PETRUŢ având funcţia contractuală de consilier al primarului 

comunei Dudeştii Noi 

 

Având în vedere :  

a) prevederile art. 66 alin. (1) - (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Hotărârea Consiliului Local nr. 75/18.11.2013 privind aprobarea organigramei 

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

c) cererea şi dosarul de personal al doamnei Daniela-Maria PETRUŢ, înregistrate  

la Primăria comunei Dudeştii Noi sub nr. 7263/24.06.2016; 

d) Anexa nr. I capitolul II punctul A alin. (1) lit. b) note pct. 2 din Legea cadru nr.  

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

e) dispoziţia primarului nr. 151/31.08.2015 privind creşterea salarială de care   

beneficiază personalul din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi; 

f) dispoziţia primarului nr.152/31.08.2015 privind privind numirea doamnei  

Daniela-Maria PETRUŢ în funcţia contractuală de consilier al primarului comunei Dudeştii 

Noi; 

g) încheiere civilă nr. 7562/2016 privind validarea alegerii domnului Alin-Adrian  

NICA în funcţia de primar al comunei Dudeştii Noi, judeţul Timiş, pronunţată în şedinţa 

publică din data de 24.06.2016 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr.7264 /27.06.2016  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.- Se prelungeşte, începând cu data de 01.07.2016 pe perioada mandatului 

primarului comunei Dudeştii Noi, contractul individual de muncă al doamnei Daniela-

Maria PETRUŢ având funcţia contractuală de consilier al primarului comunei Dudeştii 

Noi, cu CNP                             şi un salariu de încadrare în cuantum lunar, brut de 1555 

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 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, Inspectoratului teritorial de 

muncă Timiş, Compartimentului de contabilitate publică şi control intern şi doamnei 

Daniela-Maria PETRUŢ. 

 

   PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI,                                    

              Alin-Adrian NICA                          

                                                                                               Avizează pentru legalitate, 

                                      secretarul comunei Dudeştii Noi                                                                                                  

                                                                                                  Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 

 

                                      L.S.________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


