
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEŞTI 
PRIMAR 

 
D I S P O Z I Ţ I E     

privind numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de  

desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public Tîrlă 

Mădălina-Denisa, inspector, clasa I, grad profesional debutant 

 

  Primarul comunei Cernăteşti, judeţul Buzău, 
  Având în vedere: 

            - referatul  nr.309/27.01.2020 al  d-nei Mirica Irina, consilier în 
cadrul compartimentului resurse umane, salarizare, registratură și relații 

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

propune spre aprobare, numirea doamnei Dumitru Elena Daniela – 
inspector compartiment stare civila si asistenta sociala, ca îndrumător de 

stagiu pentru domnisoara Tîrlă Mădălina-Denisa, inspector - funcţionar 
public debutant în cadrul compartimentului stare civila si asistenta sociala, 
precum şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu; 

     - Dispoziţia Primarului comunei Cernăteşti nr. 43 din 27.01.2020 
privind numirea  domnisoarei Tîrlă Mădălina-Denisa, în funcţia publică 

de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, 
compartimentul stare civila si asistenta sociala, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cernăteşti, judeţul Buzău; 

-  prevederile  art.474 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;  
   - prevederile art. 79 - 85 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu 
privire la aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;   
   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 privind Codul administrativ, 
 

D I S P U N E: 

        Art.1.(1) Se numeşte îndrumător de stagiu pentru domnisoara Tîrlă 

Mădălina-Denisa, inspector - funcţionar public debutant în cadrul 
compartimentului stare civila si asistenta sociala, doamna Dumitru 
Elena Daniela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 în 

cadrul compartimentului stare civila si asistenta sociala. 
      (2) Atribuţiile principale ale îndrumătorului sunt următoarele: 

a) coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul 

perioadei de stagiu;      
 b) sprijină funcţionarul public debutant în identificarea celor mai bune 

modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate acestuia; 
c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către 
funcţionarul public debutant; 

d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare 
profesională la care trebuie să participe funcţionarul public debutant; 

e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public 
debutant, la finalizarea perioadei de stagiu, respectiv 01.02.2021;  



       Art.2. Se aprobă programul de desfăşurare al perioadei de stagiu 
pentru funcţionarul public debutant menţionat mai sus, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
    Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 

funcţionarii publici menţionaţi la art.1. 
      Art.4. Secretarul general al comunei Cernăteşti va comunica prezenta 

dispoziţie d-nei Dumitru Elena Daniela, domnisoarei Tîrlă Mădălina-
Denisa, compartimentului resurse umane, salarizare, registratură și 
relații publice,  monitorizare proceduri administrative pentru ducere la 

îndeplinire precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 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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