
        

 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
Dispoziţia 

Nr. 46 din 27.03.2017 
 

privind recalcularea drepturilor salariale domnului Aurel POPESCU 
 asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Dudeştii Noi 

 
Având în vedere prevederile : 
a) punctului 3.2. din capitolului I al anexei 1 din Legea nr. 250/2016 privind  

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum 
şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

b) art. 37 alin. (1) lit. a), art. 39 alin.(1) şi alin.(3), art. 42 alin.(4) şi art. 44 lit.a) 
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) art. 160 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările  
şi completările ulterioare, 
 ţinând cont de Raportul de specialitate nr.1767/27.03.2017 realizat de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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.- Începând cu data de 01 martie 2017 se recalculează drepturile 
salariale domnului Aurel POPESCU, C.N.P.                       , având funcţia de asistent 
personal al persoanei cu handicap grav Liviu POPESCU, C.N.P.                , 
stabilindu-se un salariu de bază în cuantum lunar, brut de 1.757 lei, corespunzător 
gradaţiei de vechime 4.     

Art.2.- Cu aducere 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, Inspectoratului teritorial de muncă Timiş prin 
aplicaţia Revisal, Compartimentului de contabilitate publică şi control intern şi 
domnului Aurel POPESCU. 
 
  
     p.primarul comunei Dudeştii Noi, 

administrator public                                       Avizează pentru legalitate, 
 Nicu-Viorel ONEŢ                                     secretarul comunei Dudeştii Noi 
                                                                  Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
              

 
               
 
                L.S.________________________ 
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