
        
 

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia  

Nr. 86 din 09.05.2014 
 
privind demararea procedurilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea 

ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector I în cadrul Serviciului 

public pentru administrarea domeniului public şi privat şi pentru lucrări publice 

comunitare al comunei Dudeştii Noi 

 

 
Având în vedere :  
a) Hotărârea Consiliului Local nr. 75/18.11.2013 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale comunei Dudeştii Noi;  
b) Avizul favorabil nr. 43151/2013 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor  

Publici, înregistrat la Comuna Dudeştii Noi sub nr. 5751/19.11.2014 ; 
c) prevederile din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale din sectorul bugetar; 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 5315/07.05.2014 emis de Biroul resurse  
umane din cadrul Primăriei 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 12.05.2014 demarează procedurile pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de 

inspector I în cadrul Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat şi 

pentru lucrări publice comunitare al comunei Dudeştii Noi. 

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  se comunică: 
a) Instituţia prefectului judeţului Timiş - Direcţia de control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) Biroul resurse umane; 
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