
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 
Dispoziţia  

Nr. 9  din 30.01.2017 
 

privind desemnarea persoanei responsabile îndeplinirii măsurilor privind formarea profesională a 
funcţionarilor publici 

 
Având la bază art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1066/2008 privind aprobarea normelor privind 

formarea profesională a funcţionarilor publici, 
            în temeiul art. 68, alin (1) şi al 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 desemnează doamna Ecaterina RÎPĂ, având funcţia de inspector principal  în cadrul 
Compartimentului de contabilitate publică și control intern din cadrul comunei Dudeștii Noi, ca persoană 
responsabilă cu următoarele atribuții  privind formarea profesională a funcţionarilor publici: 
 a) răspunde de elaborarea planului anual de perfecţionare profesională, precum şi a oricăror altor 
măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei 
publice, precum şi, dacă este cazul, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice subordonate, le supun 
aprobării conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi asigură transmiterea acestora către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici sau, după caz, către ordonatorul principal de credite, conform legii; 
   b) asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul autorităţii sau 
instituţiei publice în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din 
subordine; 
   c) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul 
autorităţii sau instituţiei publice şi întocmesc trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor 
planificate; 
   d) întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul 
autorităţii sau instituţiei publice. 

 
           Art.2.- 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 
Ecaterina RÎPĂ. 

 
Primar comunei Dudeştii Noi    
     Alin-Adrian NICA 
 

                                                                                             Avizează pentru legalitate, 
                                      Secretarul comunei Dudeştii Noi 

                                                                          Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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