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R O M Â N I A  
JUDEȚUL  BUZĂU 

COMUNA  CERNĂTEȘTI 
P R I M A R  

 
 

D I S P O Z I Ţ I E  
privind stabilirea salariului de bază doamnei CALOIAN STELA  

 funcție publică de  execuție de  inspector, clasa I, gradul profesional superior, 
gradaţia 5, biroul financiar contabil,achiziții publice, impozite și taxe  

 
    

Primarul comunei Cernătești, județul Buzău: 
   Având în vedere : 

       - referatul compartimentului resurse umane înregistrat sub nr. 297/27.01.2020  
prin care se propune stabilirea salariilor de bază, funcționarilor publici și a personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătești, 
începând cu data de 01 ianuarie 2020; 
       - prevederile art. 3, alin. (4), art. 9, art.10, alin.(4), art.11, și art. 38, alin. (3), lit.,,e,, 
alin. (7) și ale anexei VIII, capitolul II, lit. A), pct. IV, lit.b, din Legea - cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  
       -prevederile art. 390 alin. (1), alin. (2), art. 392 alin. (1),alin. (2), alin. (3), art. 393 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;      
      - prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2020; 
     -OUG nr. 1 /06.01.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative; 
      - prevederile prin HCL nr. 1/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernătesti – familia ocupatională ,, Administratie,, începând cu data 
de 01.01.2020 si HCL nr. 2/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Serviciului Salubrizare Cernătesti, serviciu public, cu personalitate 
juridică, aflat în subordinea Consiliului local al comunei Cernătesti începând cu data de 
01.01.2020, din data de 23.01.2020,    
   - prevederile Hotărârii nr. 40/26.09.2019  a Consiliului local Cernăteşti privind 
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a numărului personal al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cernăteşti şi ale instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Cernăteşti;  

        In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. “b”, art. 197 alin. (1), art.200   
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N E : 

 
     Art.(1). Începând cu data de 01.01.2020 se stabilește salariul de bază al doamnei 

Caloian Stela, funcție publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, 
gradaţia 5, la biroul financiar contabil,achiziții publice, impozite și taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătești în cuantum lunar de 6800 
lei.  
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      (2) Cuantumul salariului de bază stabilit potrivit alin.(1) cuprinde cota procentuală 
corespunzătoare gradaţiei 5, conform art.10, alin.(4) din Legea nr.153/2017 precum şi 
majorarea de 10% a salariului de bază conform prevederilor art.15 din Legea 
nr.153/2017.                                                                                       
     Art.2. Pentru anul 2020 indemnizatia de hrana va ramane la nivelul din anul 2019.      
    

Art.3. (1) Prezenta dispoziție are caracter individual, iar persoana nemulțumită poate 
depune contestație în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului 
administrative de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.                                                                                                                                   

           
     (2) Ordonatorul de credite va solutiona contestația în termen de 30 de zile 
calendaristice. 
     (3) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin.(2), persoana nemulțumită se 
poate adresa instanței de contencios administrative sau, după caz, instanței judecătorești 

competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunciării 
soluționării contestației. 
 

Art.4. Pe data emiterii prezentei, orice alte dispoziţii contrare, îşi încetează 
aplicabilitatea. 

 
  Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează biroul financiar 

contabil,achiziții publice, impozite și taxe și compartimentul resurse umane,salarizare, 
registratură și relații publice, monitorizare proceduri administrative, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cernătești. 
 

  Art.6. Secretarul general comunei Cernătesti va comunica prezenta dispoziție 
persoanei menționate la art.1, celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate.       

 
 
 
 

 
 

       PRIMAR                                                                    Avizat pentru legalitate  
MÎRZEA PETRACHE                                                             SECRETAR GENERAL 
                                                                                  DUMITRASCU DORU-VASILE  
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