
R  O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
P R I M A R 

 
D I S P O Z I T I E 

privind   numirea  în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad 

profesional debutant – compartiment agricol și fond funciar, din   aparatul 

de specialitate  al primarului 
comunei  Cernătești, județul Buzău, a  doamnei 

                                            Constantin Eugenia 
 
      Primarul   comunei Cernătești, judetul Buzau; 

 Avand in vedere : 
          - referatul  nr.310/07.01.2020 al  d-nei Puiu Eleonora referent în 
cadrul compartimentului resurse umane, salarizare, registratură și relații 

publice,  monitorizare proceduri administrative din cadrul  aparatului de 
specialitate  al primarului comunei  Cernătești, județul Buzău; 

 - raportul final  al comisiei de concurs nr.29/06.012020 prin care s-a 
declarat ,,ADMIS,, candidatul Constantin Eugenia, pentru ocuparea  
functiei  publice  de execuție de inspector clasa I, grad profesional debutant, 
compartiment agricol și fond funciar din cadrul  aparatului de specialitate  
al primarului comunei  Cernătești, județul Buzău; 

 - propunerea   de numire  în  functia publică de execuție de inspector 

clasa I, grad profesional debutant, a  doamnei Constantin Eugenia.  

         - prevederile art. 76 si  77   din H.G. nr.  611/2008 pentru aprobarea 
normelor  privind  organizarea  si dezvoltarea  carierei functionarilor publici, 
modificata  si completata ulterior;   

         - prevederile art.473, art.474, art.528 coroborat cu art.529 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;     
         - prevederile art.2, alin.(1), lit.a,  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 Hotărârii nr.1/23.01.2020 a Consiliului Local al comunei 
Cernătești privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cernăteşti – familia ocupaţională ,, Administraţie,, ; 

         - 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 si art. 473,  din O.U.G. nr.57/2019 prvind Codul administrativ, 

 
                                                           D I S P U N E : 

 
           Art.1. Incepand cu data de  01.02.2020 , doamna Constantin 
Eugenia-CNP-2740612100033 se numeste  în functia publica  de execuție 



de inspector clasa I, grad profesional debutant, gradație 5, compartiment 
agricol și fond funciar din cadrul  aparatului de specialitate  al primarului 

comunei  Cernătești, județul Buzău; 
            Art.2. Cu aceeasi  data  se  stabilește salariul de bază brut al 

doamnei Constantin Eugenia în cuantum de 4617 lei/luna. 
 
            Art.3. Funcționarul public numit la art.1 va exercita atribuțiile 

prevăzute în fisa postului prevăzută în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta dispozitie. 
. 
            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se 
încredințează Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si  taxe si 

compartimentul resurse umane,  salarizare, registratură și relații publice,  

monitorizare proceduri administrative  din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cernătesti. 

 
           Art.5. Prezenta dispoziție se poate ataca la Tribunalul Buzău, în 

termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, după efectuarea procedurilor prealabile. 

 
           Art.6. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica 
prezenta dispozitie persoanei menționate la art.1 si celor nominalizati cu 

ducerea la indeplinire, A.N.F.P. București precum și Institutiei Prefectului 
Județul Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
 
 

 
 
 

             PRIMAR,                                                     
      MÎRZEA PETRACHE                                    

                                                                    Avizat pentru legalitate, 
                                                                 SECRETAR GENERAL al UAT,  
                                                                  DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
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