
        

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

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispozi ia  
Nr. 7 din 05.02.2018 

 
privind numirea doamnei Ioana-L cr mioara LUCA în func ia public  de 

execu ie inspector I asistent în cadrul Compartimentului agricol, urbanism și 
organizarea teritoriului al comunei Dudeştii Noi 

 
Având în vedere prevederile: 
a) art. 62 alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 76 şi ale art. 77 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
actualizată; 

c) art. 63 alin. (1) lit. d)  şi alin. (5) lit. e) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) raportul final al concursului organizat în data de 29.01.2018 pentru  
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă -  
inspector clasa I grad profesional principal - în cadrul Compartimentului de 
contabilitate publică și control intern, emis de comisia de concurs, înregistrat la 
comuna Dudeştii Noi cu nr. 892/02.02.2018; 

e) art. 39 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea  
personalului plătit din fonduri publice; 

f) nota internă emisă de primarul comunei Dudeștii Noi, domnul Alin-Adrian  
NICA înregistrată cu nr. 893/02.02.2018, 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 921/05.02.208 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 urm toarea dispozi ie : 
 
Art.1.- (1) Începând cu data de 5 februarie 2018 se numeşte doamna Ioana-

Lăcrămioara LUCA, identificată prin C.N.P. 2800530350026 în funcţia publică de 
execuţie, inspector clasa I grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului 
agricol, urbanism și organizarea teritoriului al comunei Dudeștii Noi, având un salariu 
de bază în cuantum lunar brut de 4323 lei. 
 (2) Modalitatea de calcul al salariului de bază se regăsește în anexa nr. 1, 
care este parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2.- Atribuţiile funcţiei sunt cuprinse în fişa postului prevăzută în anexa nr. 
2, care este parte integrantă din prezenta dispoziţie. 



Art.3.- Cu aducere la îndeplinire se încredinţează Compartimentul de 
contabilitate publică şi control intern din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Dudeștii Noi.  

Art.4.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru 
exercitarea controlului de legalitate, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (se 
încarcă pe Portalul de Management al Agenţiei), Compartimentului de contabilitate 
publică şi control intern şi doamnei Ioana-Lăcrămioara LUCA. 
 
 
 
 
 
 
   PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI,                                    
              Alin-Adrian NICA   
                           Avizeaz  pentru legalitate, 
                      secretarul comunei Dudeştii Noi 

                                                        Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
 
 
 
 
 
            L.S.________________________ 
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Anex  la dispoziția primarului nr. 7 din data de 05.02.2018 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                *) - salariul de baz  lunar brut se calculeaz  înmulțind coeficientul stabilit de ordonatorul principal de credite la gradație 0 
                cu valoarea salariului de baz  minim brut pe țar  garantat în plat  valabil la momentul stabilirii salariului de baz . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nume şi 
prenume 
salariat 

 
Func ia deținut  în 
instituție conform 

nomenclatorului de 
funcții din Legea-
cadru nr. 153/2017 

 

Coeficient stabilit de 
ordonatorul principal 

de credite la gr. 0 
conform notei interne 

nr. 893/02.02.2018 

Salariu de 
baz *) 

lunar brut 
rezultat     
la gr. 0 

Vechimea în munc  
(gradație/procent %) 

conform art. 10 alin.(4) 
lit.e) din Legea-cadru 

nr.153/2017 

Salariu 
de baz  
brut cu 

vechime 

Salariu de 
baz  

lunar brut 
 

LUCA Ioana-
L cr mioara 

Inspector I asistent 1.92 3648 lei Gr.3-18,5% 
 

4323 lei 
 

 
4323 lei 

 



Anexa nr. 2 
la dispozi ia primarului nr. 7 din data de 05.02.2018  

 

 
 

R  O  M  Â  N  I  A 
JUDE UL TIMIŞ 

      PRIM RIA COMUNEI  DUDEŞTII NOI 
    
   Denumirea institu iei publice                                                      Aprob1) 
      COMUNA DUDEŞTII NOI                                                        Primar,            
Compartimentul agricol, urbanism                                    Alin-Adrian NICA 
    și organizarea teritoriului                                    Data aprob rii : 05.02.2018 

 

FIŞA POSTULUI 
NR. 35 

 
 

NR. 
CRT. 

 

 
INFORMA II GENERALE PRIVIND POSTUL 

 
 

1 
 

 
DENUMIREA POSTULUI 

 
INSPECTOR 

 
2. 
 

 
NIVELUL POSTULUI 

 
DE EXECU IE 

 
3. 
 

 
SCOPUL  PRINCIPAL  AL          
              POSTULUI 

 
responsabilitate în domeniul registrului agricol 

 

CONDI II SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI2) 

 

 
 

1. 
 

 
 
STUDII DE SPECIALITATE 

 

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în domeniul agricol 
 

2.  
 
PERFEC ION RI(SPECIALIZ RI) 
 

 

cursuri de perfecţionare privind  responsabilitatea în 
domeniul registrului agricol 

 
3. 
 

 
CUNOŞTIN E DE 
OPERARE/PROGRAMARE PE 
CALCULATOR (NECESITATE ŞI 
NIVEL) 

 
 

operare pe calculator în utilitarele Microsoft Office - nivel 
mediu 

 
4.  
 

 
LIMBI STR INE3) (NECESITATE ȘI 
NIVEL4) DE CUNOAŞTERE) 

 
limba engleză - citit, scris şi vorbit - cunoștințe de bază 

 
 

5. 
 

 
ABILIT I, CALIT I ŞI APTITUDINI 
NECESARE 

- abilităţi de comunicare; 
- corectitudine; 
- capacitate de analiză şi sinteză; 
- capacitate mare de atenţie: 
- competenţă în gestionarea resurselor alocate; 
- capacitatea de asumare a responsabilităţilor. 

   
 

6. 
 

CERIN E SPECIFICE5) 
disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite 
condiţii, program flexibil, deplasări în teren, delegări, etc. 

 
7. 

COMPETEN  MANAGERIAL  
(CUNOŞTIN E DE MANAGEMENT, 
CALIT I ŞI APTITUDINI 
MANAGERIALE) 

 
nu este cazul 



 
8. 

 
ATRIBU IILE POSTULUI6) 

 

1. Responsabilit ți în domeniul registrului agricol: 
a)  întocmește și eliberează adeverințe pentru medicul de familie, șomaj, ajutor  

social, handicap, burse, APIA, OCPI, ENEL, C.I.; 
b) întocmește și eliberează la cererea cetățenilor, cu respectarea prevederilor  

legale, adeverințe și certificate care atestă: numărul de animale, suprafața înscrisă la poziția 
de rol, suprafața construibilă a casei de locuit și anexelor gospodărești, anul realizării 
acestora, componența familială; 

c) operează în registrele agricole toate actele juridice întocmite între părți: acte de  
vânzare-cumpărare, donații, certificate de moștenitor, sentințe judecătorești;   

d) ține evidența strictă a contractelor de arendare, în baza legii arendei și  
efectuează toate operațiunile necesare la proprietarii de terenuri; 

e) participă la evaluarea pagubelor care se produc la culturi, pășuni, islaz comunal; 
f) întocmește și eliberează atestate de producător agricol și carnete de  

comercializare a produselor din sectorul agricol; 
g) verifică existența în teren a produselor propuse spre comercializare; 
h) responsabilă cu aplicarea Legii nr.17/2014 privind privind unele măsuri de  

reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan; 
i) participă la recensămintele ce se organizează în domeniul agricol sau al  

populației localității ; 
j) întocmește raporturile de specialitate pentru proiectele de hotărâri, cât și pentru  

proiectele de dispoziții ale primarului care se referă la activitatea agricolă; 
k) soluționează cererile și redactează răspunsurile la cererile adresate  

Compartimentului agricol; 
l) întocmeşte corespondenţa specifică postului şi se ocupă de expedierea ei; 
m) predă la arhiva instituţiei toate documentele care trebuie păstrate; 

 2. Secretul de serviciu este o caracteristică a acestei funcţii-prelucrarea datelor cu caracter 
personal realizându-se în condițiile legii; 

3. Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi  buna funcţionare a 
aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi cuprinse în fişa de 
inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni, anunţă cu celeritate şeful ierarhic sau 
referentul cu atribuţii în domeniul informatic, după caz; 
4. Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să 
cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe 
cele prin care se completează/modifică/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic 
programul informaţional pus la dispoziţia instituţiei; 
5. Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în 
competenţa sa; 
6. Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătății muncii, conform Legii nr. 
319/2006, Hotărârii Guvernului nr.1425/2006 şi normativele în vigoare; 
7. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor 
acţiuni voluntare; 
8. Respectă normele PSI conform Legii nr.307/2006; 

9. Respectă normele şi îndatoririle prevăzute în Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici; 
11. Respectă prevederile codului de conduită a funcţionarilor publici, conform Legii nr. 7/2004; 

12. Cunoaşterea legislaţiei în vigoare aplicabilă activităţilor desfăşurate în cadrul sarcinilor de 
serviciu; 

13. Răspunde pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi pentru nerespectarea 
atribuţiilor de serviciu. 
14. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către primar, verbal sau 
în scris. 
 



IDENTIFICAREA FUNC IEI PUBLICE CORESPUNZ TOARE POSTULUI 
 

1. 
 
DENUMIRE 

 
INSPECTOR 

2. 
 
CLAS  

 
I 

3. 
 
GRADUL PROFESIONAL7) 

 
asistent 

4. 
 
VECHIMEA ÎN SPECIALITATE 
NECESAR  

 
minim 1 an vechime în specialitatea studiilor 

SFERA RELA IONAL  A TITULARULUI POSTULUI 
 

   1. SFERA RELA IONAL  INTERN  
 

a) Rela ii ierarhice 

subordonat fa  de: 
 

Primarul și administratorul public al comunei Dudeştii Noi 

superior pentru: 
 

nu este cazul 

b) Rela ii func ionale - cu compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeştii Noi; 
- cu instituţiile publice de pe raza comunei Dudeştii Noi; 
- cu asociaţiile locale  ale crescătorilor de animale; 
- cu autorităţi şi instituţii în domeniul activităţii desfăşurate; 

c) Rela ii de control potrivit  împuternicirii/delegării date de primarul comunei 
d) Rela ii de reprezentare reprezintă instituţia potrivit atribuţiilor date în competenţa sa 

2.       SFERA RELA IONAL  EXTERN  
 

 
a) cu autorit i şi institu ii publice 
 

Prefectura Judeţului, Consiliul Judeţean, Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Timiş, APIA, OCPI, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii 
publice potrivit împuternicirii /delegării date de primarul comunei 

 
b) cu organiza ii interna ionale 
 

potrivit  împuternicirii/delegării date de primarul comunei 

 
c) cu persoane juridice private 
 

 
potrivit  împuternicirii/delegării date de primarul comunei 

 
3. 

 
LIMITE DE COMPETEN 8) 

 
potrivit  împuternicirii/delegării date de primarul comunei 

 
4.  
 

 
DELEGAREA DE ATRIBU II ŞI 

COMPETEN  

 
potrivit  împuternicirii/delegării date de primarul comunei 

INTOCMIT DE9): 

1. PRENUMELE ŞI NUMELE Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

2. FUNC IA  SECRETARUL COMUNEI 

3. SEMN TURA  

4. DATA ÎNTOCMIRII 05.02.2018 

LUAT LA CUNOŞTIN  DE OCUPANTUL POSTULUI 

1. PRENUMELE ŞI NUMELE Ioana-L cr mioara LUCA 

2. SEMN TURA  

3. DATA 05.02.2018 

CONTRASEMNEAZ 10) 

1. PRENUMELE ŞI NUMELE Ion GOŞA 

2.  FUNC IA VICEPRIMARUL COMUNEI 

3. SEMN TURA  

4. DATA 05.02.2018 

 



 
 
NOT : 1)Se va completa cu numele şi funcţia conduc torului autorit ţii sau instituţiei publice. Se va semna de c tre 
conduc torul autorit ţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu. 
              

2)Se va completa cu informaţiile corespunz toare condiţiilor prev zute de lege şi stabilite la nivelul autorit ţii 
sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunz toare. 
              

3)Dac  este cazul. 
              

4)
Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „citit”, „scris” şi „vorbit”, dup  cum urmeaz : „cunoştinţe de 

baz ”, „nivel mediu”, „nivel avansat”. 
              

5)De exemplu: c l torii frecvente, deleg ri, detaş ri, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în 
anumite condiţii. 
              

6)Se stabilesc pe baza activit ţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere public , în concordanţ  
cu specificul funcţiei publice corespunz toare postului. 
              

7)Se stabileşte potrivit prevederilor legale. 
              

8)Reprezint  libertatea decizional  de care beneficiaz  titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. 
              

9)Se întocmeşte de conduc torul compartimentului în care îşi desf şoar  activitatea titularul postului. 
             

10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prev zut  la art. 118 alin. (2) din hot râre. 
 
Fişa postului este întocmită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare.  
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