
 
 

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

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia  

Nr. 5 din 20.01.2017 
 

privind trecerea într-o altă tranşă de vechime în muncă a unor angajaţi - personal contractual din 
cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi 

 

Având în vedere prevederile: 
a) art.11 alin.(3)-(5) din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului  

plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    
b) art.5 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit  

din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

c) art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru  
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare, 

d) Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    
ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 228/17.01.2017 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  

D I S P U N E  
 

Art.1.- Acordarea la cuantumul salariului de bază a sporului de vechime aferent trecerii într-o 
altă tranşă de vechime în muncă, începând cu data de 01.01.2017 unor angajaţi - personal contractual 
din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi. 

Art.2.- Persoanele cărora li se acordă sporul de vechime aferent trecerii într-o altă tranşă de 
vechime în muncă la cuantumul salariului de bază este prevăzut, nominal, în anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie.    

Art.3.- 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.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, Inspectoratului Teritorial de Muncă prin aplicaţia REVISAL, compartimentului de 

contabilitate publică şi control intern şi celor în cauză. 

 
          p.primarul comunei Dudeştii Noi, 

                        viceprimar                                                                          Avizează pentru legalitate, 

                         Ion GOŞA                                                                    secretarul comunei Dudeştii Noi 

                                                                                         Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
 
F1/A1                                                                                                                                              
ER/ER 

Ex.4                                    L.S.________________________ 



 
 

 

ANEXĂ  
la dispoziţia primarului nr. 5 din data de 20.01.2017  

 
 

Tabel cu angajaţii - personal contractual din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi care trec într-o 
altă tranşă de vechime în muncă 

 
 

 
Nr.crt. 

 
Numele şi prenumele 

 
Funcţia 

Tranşa de vechime 
şi cuantumul 

salariului de bază la 
31.12.2016   

Tranşa de vechime 
şi cuantumul 

salariului de bază 
la 01.01.2017   

1. BUTARIU DANIELA Bibliotecar I A Tranşa 4 
1878 lei 

Tranşa 5 
1957 lei 

2. FLOREA IOAN Administrator 1/2 Tranşa 4 
695 lei 

Tranşa 5 
725 lei 

3. MOLDOVAN-OPRINESC IOAN Şofer Tranşa 4 
1379 lei 

Tranşa 5 
1437 lei 

4. SITAR GEORGE-BOGDAN Inspector I Tranşa 2 
1583 lei 

Tranşa 3 
1654 lei 

 
 
                  

 
 


