
        
 

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

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia  

Nr. 88 din 29.05.2015 
 

privind demararea procedurilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului privind 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant 

 inspector II în cadrul Serviciului de iluminat public 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) Titlul I - Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant pentru personalul contractual din Anexa - Regulament - cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, modificat şi 

completat prin Hotărârea nr. 1027/2014, 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 5526/29.05.2015 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.- Începând cu data de 15.06.2015 demarează procedurile pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului privind ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual 

de execuţie vacant inspector II în cadrul Serviciului de iluminat public 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 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, Compartimentului de contabilitate 

publică şi control intern, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei 

comunei Dudeştii Noi. 

 

   p.primarul comunei Dudeştii Noi,                                    
         viceprimarul comunei                                                       
                Ion GOŞA                              Avizează pentru legalitate, 
                                      secretarul comunei Dudeştii Noi                                                                                                         
                                                                                                   Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 

 
                                   L.S.________________________    


