
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 stabilirea cuantumului indemnizaţiei  lunare și delegarea  unor atribuții 

ale primarului   domnului STĂNILĂ VALENTIN SEBASTIAN, cu funcţia de 
demnitate publică de viceprimar  al comunei Cernătești, judeţul Buzău   

 
 
Având în vedere: 
 

      -Referatul nr.4691/26.11.2020 Compartimentului resurse umane, salarizare,   
registratură și relații publice,monitorizare proceduri administrative ; 

-anexa nr.9- lit.c.- Funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor 
autorităţii publice locale, din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare. 
 

  
Tinând cont de temeiurile juridice prevăzute de : 
 

-prevederile H.C.L. nr.48/26.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei  
Cernătești, judeţul Buzău; 

-prevederile art.148, art.152,alin(1), art.153, art.155 și 157 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
          -prevederile art.13, alin.(1) şi Anexa nr.IX, lit.C, nr. crt.28  din Legea nr. 
153/2017- Lege-cadru  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
mdificările şi completările ulterioare ;  
          -prevederile art.34 alin.(7) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Informarea prealabila a viceprimarului ales domnul Stanilă Valentin 

Sebastian,privind delegarea unor atributii ale primarului comunei Cernătești; 

 
În temeiul dispozițiilor art. 196, alin. 1, lit. (b),  art. 197, alin. (1), (4), (5), art. 199, alin. 

(1), (2) și art. 200 din  OUG 57nr. /2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

 
 

D I S P U N E : 
 

Art.1. Începând cu data de 26 noiembrie 2020, se stabileşte indemnizaţia lunară a 
domnului  STĂNILĂ VALENTIN SEBASTIAN, cu funcţia de demnitate publică de 
viceprimar al comunei Cernătești, judeţul Buzău, pentru o comună cu 3.001 până la 

5.000 locuitori, coeficient 3,50 în cuantum  de 7.280 lei  . 
 
Art 2.  Pe perioada mandatului 2020-2024 se deleagă viceprimarului comunei Cernătești, 
județul Buzău, domnului Stanilă Valentin Sebastian, următoarele atribuții: 

(1) Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produsele alimentare 
puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 
(2) Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, 
în condiţiile legii; 
(3) Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a 
comunei, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului 
rutier şi pietonal, în condiţiile legii; 



(4) Ia măsuri pentru buna funcţionare si întreţinere a parcurilor, întreținerea 
locurilor verzi și întreținerea locurilor de joacă pentru copii, daca e cazul; 

  (5) Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat al comunei; 
(6) Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau 
de orice fel pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza 
comunei, precum şi decolmatarea văilor locale şi podeţelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor; 
(7) Urmăreşte şi confirmă prestarea activităţilor în folosul comunităţii de cei ce 
intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic 
al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii 
contravenţionale, aprobată prin Legea nr.641/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 
(8) Coordonează şi răspunde de activitatea de realizare a obligaţiei de a efectua 
acţiuni sau lucrări de interes local de către persoanele apte de muncă, potrivit 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
(9) Propune primarului comunei măsuri privind eficientizarea activităţii 
administraţiei publice locale; 
(10) Îndeplinește și alte atribuții încredințate de primar sau consiliul local; 
(11) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, viceprimarul 
colaborează cu toate serviciile și compartimentele instituției, care îi vor asigura 

tot sprijinul necesar; 
 
Art. 3 - (1) Pentru asigurarea continuităţii activităţii specifice autorităţii 

executive a administraţiei publice locale, în condiţii de operativitate, pe perioada 
concediilor sau a oricăror alte situaţii în care primarul comunei nu poate să-şi exercite 
atribuţiile, viceprimarul poate îndeplini atribuţiile primarului comunei, în limita şi în 
condiţiile stabilite de acesta. 
                (2) În lipsa primarului comunei de la sediul Primăriei, viceprimarul 
coordonează operativ întreaga activitate a aparatului de specialitate al autorităţilor 
administraţiei publice locale. Înainte de plecarea de la sediul Primăriei, primarul 
comunei are obligaţia să-l încunoştinţeze pe viceprimar în ceea ce priveşte durata 
absenţei şi locul unde poate fi găsit. 

 (3) În situaţia în care se impune plecarea viceprimarului de la sediul 
Primăriei, pe perioada absenţei acestuia coordonarea operativă, potrivit alin. (2), este 
asigurată de secretarul general al comunei. Înainte de plecarea de la sediul Primăriei, 
viceprimarul are obligaţia să-l încunoştinţeze pe secretarul general al comunei în ceea 
ce priveşte durata absenţei şi locul unde poate fi găsit. 

 (4) Despre eventualele măsuri adoptate de viceprimar care depăşesc sfera 
operativităţii, acestea vor fi aduse la cunoştinţa primarului comunei, telefonic, în 
situaţia în care aceasta este posibil sau imediat ce primarul comunei îşi face apariţia la 
sediu. În mod similar va proceda secretarul general al comunei în relaţia cu 
viceprimarul. 

 (5) Primarul îşi rezervă dreptul de intervenţie în modul de realizare a 
atribuţiilor menţionate la art.2. 

 
Art.4 (1) În exercitarea atribuţiilor delegate, viceprimarul exercită atribuţiile 

menţionate la art.2 si a anexei nr.1  în numele autorității  primarului comunei şi nu în 

nume propriu. 
(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor delegate, viceprimarul va prezenta 

primarului comunei soluţii motivate de materializare a acestora. 
   
  Art. 5. Nerespectarea atribuţiilor delegate şi a sarcinilor de serviciu stabilite în 
prezenta dispoziţie de către domnul Stanilă Valentin Sebastian - viceprimarul comunei 
Cernătești, atrage răspunderea materială şi disciplinară a acestuia şi sancţionarea lui 

conform prevederilor legale 

 



    Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se 
încredinţează  Biroului financiar contabil,achiziții publice, impozite și taxe, și a 
Compartimentului resurse umane, salarizare,   registratură și relații publice, 
monitorizare proceduri administrative din  aparatul de specialitate al primarului 
comunei Cernătești, judeţul Buzău. 

  Art.7. Prezenta Dispoziţie  poate fi contestată  conform prevederilor Legii 
nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, actualizată, cu modificările şi 
completările  ulterioare. 

  Art.8. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie  
domnului Stanilă Valentin Sebastian, Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău, Biroului 
financiar contabil,achiziții publice, impozite și taxe, și a Compartimentului resurse 
umane, salarizare,   registratură și relații publice,monitorizare proceduri administrative 
din  aparatul de specialitate al primarului comunei Cernătești, judeţul Buzău. 

 

 
 
 
 
 

PRIMAR,     
      MÎRZEA PETRACHE                                   Contrasemneaza pentru legalitate,                                         
                                                                 Secretar general al Comunei Cernătesti 

 Doru-Vasile DUMITRASCU   
Cernătești, 
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