
        

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia  

Nr. 19 din 28.02.2018 
 

privind angajarea cu contract individual de munc  pe perioad  nedeterminat  
 - personal contractual - a doamnei  Mariana-Lucia STR UȚI pe post de asistent 

personal al persoanei cu handicap grav  
 

În conformitate cu prevederile: 
a) art. 35-41, art. 42 alin. (4) şi art. 44 lit. a) ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia  

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

b) art. 10, art. 11, art. 12 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu  
modific rile şi complet rile ulterioare; 

c) art. 39 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului pl tit  
din fonduri publice; 

având în vedere ancheta social  nr. 1658/28.02.2018 emis  de Serviciul public de 
asistenţ  social  din cadrul Prim riei 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, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare , 

 
primarul comunei Dudeştii Noi emite urm toarea dispoziţie : 

 
Art. 1.- Se angajeaz  cu contract individual de munc , pe perioad  nedeterminat , 

începând cu data de 01.03.2018, doamna Mariana-Lucia STR U , C.N.P. 
2680812350016, pe post de asistent personal al persoanei cu handicap grav Terente 
STR U , C.N.P. 1380906354783, conform Certificatului de încadrare în grad de handicap 
nr. 159/23.01.2018, având un salariu de baz  în cuantum lunar, brut de 2.251 lei 
corespunz tor gradaţiei de vechime 5.                   

Art. 2.- Cu aducere la îndeplinire se încredinţeaz  Compartimentul de contabilitate 
public  şi control intern al Comunei Dude tii Noi.  

Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunic  în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prev zut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru 
exercitarea controlului de legalitate, Inspectoratului teritorial de munc  Timiş prin aplicaţia 
Revisal, Compartimentului de contabilitate public  şi control intern şi doamnei Mariana-
Lucia STR U . 

 
           Primarul comunei Dudeştii Noi, 

   Alin-Adrian NICA                                             Avizeaz  pentru legalitate, 
                                                                        secretarul comunei Dudeştii Noi 
                                                                       Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
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Andreea Stoica


Andreea Stoica



