
 

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   dreptul la indemnizație pentru d-l MÎRZEA PETRACHE 
care ocupă  funcția  de Primar 

 

Având în vedere:     
- Referatul nr. 4539/11.11.2020 Compartimentului resurse umane, salarizare, 

registratură și relații publice,monitorizare proceduri administrative;  
-   Anexa nr. 9 lit. c) ”Funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor  

autorității publice locale” din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare. 
 

Tinând cont de temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
-    art. 34 alin. 7 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene 

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 7 lit.d, art. 11  din Legea –  

cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile art. 153 si art. 155 alin.1 lit (e) art. 200 din  OUG 57/2019 din Codul  
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.           

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 152 alin. (1),  art. 
197 alin. (1) si art. 255 din OUG 57/2019 din Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

DISPUNE: 
 

Art.1. Incepând cu data de 09.11.2020 dl. Mîrzea Petrache, care ocupă funcția 

de primar pentru o comună cu 3.001 până la 5.000 locuitori, coeficient 4,50, și va avea  
o indemnizație lunară de 9.360 lei. 

           Art.2. Împotriva prevederilor prezentei, titularul drepturilor poate contesta  la 
instanța de contencios administrativ după caz, instanța judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice  de la data comunicării dispoziției. 

 Art.3. De îndeplinirea prezentei dispozitii răspund persoanele din aparatul de 
specialitate al primarului împreună cu secretarul general al comunei Cernătești, 

jud.Buzău. 

          Art.4. Secretarul general al comunei prin intermediul aparatului de specialitate 
al primarului  va comunica prezenta dispoziție, conform prevederilor legale în vigoare, 

Instituției Prefectului Județului Buzău, persoanei nominalizate la art.1 si Biroului 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe, persoanelor fizice si juridice 

interesate. 
 

      PRIMAR,     
      MÎRZEA PETRACHE                                Contrasemneaza pentru legalitate,                                         

                                                                 Secretar general al Comunei Cernătesti 
      Doru-Vasile DUMITRASCU   

Cernătești, 
                          

Nr. 131/26.11.2020 

 

    


