
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I E     

privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali 
si a delegatului satesc care participă la ședințele ordinare ori la ședințele 

extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate  
 

   Având în vedere:  
-   referatul nr. 200/20.01.2021 întocmit de Compartimentul Resurse 

umane, Salarizare, Registratură si Relatii  publice,   Monitorizare proceduri  
administrative.                                     
         -   art. 212 din O.G 57/2019 privind codul administrativ; 

- art. 61 din Ordinul 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unității administrativ - teritoriale, precum și a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local; 

- H.C.L. nr. 58/2019 privind Regulamentul de Organizare si Functionare 

al Consiliului Local Cernatesti, completată prin H.C.L. nr. 17/26.03.2020; 
         -   prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională;  

În temeiul art. art. 196 alin. 1 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 

Primarul comunei Cernătesti, județul Buzău emite prezenta  
 

DISPOZIȚIE 
 

Art. 1. Se aprobă indemnizația lunară pentru consilierii locali care 
participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local 

și ale comisiilor de specialitate în cuantum de 10% din indemnizația lunară a 
primarului, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 25/2021, respectiv ale 
regulamentului de organizare și funcționare al  Consiliului Local al Comunei 
Cernatesti. 

 

Art. 2. Se aprobă indemnizația lunară pentru delegatul sătesc care 
participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local 

în cuantum de 5% din indemnizația lunară a primarului, în condițiile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinul nr. 25/2021, respectiv ale regulamentului de 
organizare și funcționare al  Consiliului Local al Comunei Cernatesti. 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredintează:  
Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe si Compartimentul 
Compartiment Resurse umane, Salarizare, Registratura si Relatii  publice,   

Monitorizare proceduri  administrative.                                     
 
Art. 4. Secretarul general al comunei Cernătesti, va transmite 

prezenta dispoziție Instituției Prefectului județul Buzău  și persoanelor 
interesate. 

 
     Primar,                                          Contrasemnează pentru 

legalitate, 
Petrache Mîrzea                                      Secretar general al comunei 
                                                                 Dumitrascu Doru-Vasile 

                                                                     

Cernătesti: 
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