
R  O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
P R I M A R 

 
D I S P O Z I Ț I E 

 
privind promovarea doamnei DINU FLORENTINA DANIELA, în grad 

profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția de consilier achiziții 
publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul biroului financiar 
contabil, achizitii publice, impozite și taxe din cadrul primăriei comunei 

Cernătesti 
 
 

      Primarul   comunei Cernătești, judetul Buzău; 
 Având in vedere : 

-referatul  nr. 2233/02.07.2020 al  d-nei Puiu Eleonora referent în 
cadrul compartimentului resurse umane, salarizare, registratură și relații 
publice,  monitorizare proceduri administrative; 

-art. 121 alin. (1) lit. ”a” și alin. (2) lit. ”a”, art. 122 din HG 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare;  
          - art.155 alin.(1) lit.,,d,,, alin.(5) lit. ,,a,, și ,,e,,, art. 473,  art.478 alin.(1), 
(2) si (3), art 479  și art.534 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  

-prevederile Hotărârii Consiliului Local Cernătesti nr.1 din 23.01.2020 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cernatești și din serviciile publice din subordinea acestuia; 

-prevederile art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
          In temeiul prevederilor art.196 alin(1), lit. “b”, art.197 alin(1), art.200  
din O.U.G. nr.57/2019 prvind Codul administrativ, 
 
 

 D I S P U N E : 
 
         Art.1(1). Începând cu luna IULIE 2020, doamna Dinu Florentina 
Daniela promovează în grad profesional imediat superior celui deținut, 
pentru functia publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad 
profesional principal, gradația 3 în cadrul  Biroului financiar contabil, 
achizitii publice, impozite si  taxe din   aparatul de specialitate  al primarului 
comunei  Cernătești. 

 (2) Incepând cu data promovării, acesteia i se stabilește ca salariu de 
bază lunar cu gradația 3, suma de 5.473 lei. 
           (3) Funcționarul public nominalizat la art.1, va exercita atribuțiile 
prevăzute în fișa postului, care se constituie în anexa care face parte din 
prezenta dispoziție. 
 



        Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestată, potrivit prevederilor 
Legii  nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 
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             Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispozitii se 
încredintează biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si  taxe, 
compartimentul resurse umane,  salarizare, registratură și relații publice,  
monitorizare proceduri  
administrative  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cernătesti. 
 

         Art.4. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica 
prezenta dispoziție persoanei menționate la art.1, celor nominalizaţi cu 
ducerea la îndeplinire, A.N.F.P si Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.       
 
 
 
 
 

 
               PRIMAR,                                                     
      MÎRZEA PETRACHE                                    
                                                       Contrasemnează pentru legalitate, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
                                                         DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
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