
        

R O M ÂN I A  
JUDE UL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 
Dispozi ia  

Nr. 37 din 02.04.2018 
privind stabilirea drepturilor salariale începând cu 2 aprilie 2018 doamnei  

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU secretarul comunei Dudeștii Noi  
 

Având în vedere prevederile: 
a) art. 31 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art.10, art.11, art. 38 alin. (3) lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind  

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  
c) Hotărârii Consiliului Local nr. 60/26.07.2017 privind salarizarea personalului 

plătit din bugetul local al comunei Dudeștii Noi; 
 ținând cont de nota internă emisă de primarul comunei Dudeștii Noi, domnul Alin-
Adrian NICA înregistrată cu nr. 2569/02.04.2018,  

având în vedere raportul de specialitate nr. 2570/02.04.2018 realizat de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dudeştii Noi; 

în temeiul prevederilor art. 63, 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 emite următoarea dispozi ie : 
 
Art.1.- (1) Începând cu data de 2 aprilie 2018 se stabilește salariul de bază 

doamnei Loredana-Adina-Mihaela LUCIU, secretarul comunei Dudeștii Noi, în cuantum 
lunar brut de 6631 lei.   
 (2) Modalitatea de calcul al salariului de bază se regăsește în anexa, care este 
parte integrantă din prezenta dispoziție. 
 Art.2.- Cu aducere la îndeplinire se încredinţează Compartimentul de contabilitate 
publică şi control intern din aparatul de specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi. 

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, Compartimentului de contabilitate publică şi control 
intern şi doamnei Loredana-Adina-Mihaela LUCIU. 
 
 
Primarul comunei Dudeştii Noi, 
           Alin-Adrian NICA                                          Avizează pentru legalitate, 
                                                                            secretarul comunei Dudeştii Noi 

                                                        Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
 
         L.S.________________________ 
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Ex.4 



Anexă la dispoziția primarului nr. 37 din data de 02.04.2018 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

        *) - salariul de bază lunar brut se calculează înmulțind coeficientul stabilit de ordonatorul principal de credite la gradație 0 cu  
                     valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată valabil la momentul stabilirii salariului de bază; 
                     **) - salariul de bază prevăzut la gradul I și gradul II cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 
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LUCIU Loredana-

Adina-Mihaela  
Se retar o u ă 3.49 6631 lei 

Ve hi e î  u ă la 
nivel maxim  

6631 lei 
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