
 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA CERNATESTI 
P R I M A R 

DISPOZITIE 
privind numirea d-nei TÎRLĂ MĂDĂLINA-DENISA, funcţionar public de execuţie 

debutant, în funcţia publică definitivă de inspector, clasa I, grad profesional 
asistent, gradaţia 1, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cernăteşti, Buzău 

Primarul comunei Cernăteşti, judeţul Buzău; 

Având în vedere : 
- referatul d-nei Mirică Irina - consilier în cadrul compartimentului resurse 

umane, salarizare, registratură şi relaţii publice, monitorizare proceduri 
administrative, înregistrat sub nr. 460/08.02.2021 prin care se propune numirea d-
rei Tîrlă Mădălina-Denisa, începând cu februarie 2021; 
- referatul nr. 309/27.01.2021 întocmit de către d-na Dumitru Elena-Daniela, 
inspector superior , având calitatea de îndrumător al funcţionarului public debutant 
Tîrlă Mădălina-Denisa; 
- raportul de stagiu nr. 282/26.01.2021 privind activităţile desfăşurate de aceasta 
pe parcursul perioadei de stagiu, respectiv 01.02.2020 - 01.02.2021; 
- raportul de evaluare a perioadei de stagiu, cu calificativul „corespunzător” obţinut; 
- H.C.L. nr. 1/2020 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizaţiilor şi 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual ; 
- Având în vedere prevederile: art.10, alin (2 ), art. 11 şi, art. 38 din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; -
prevederile art. 388 alin. (3), lit. “a”, art. 474, art. 475, lit”a”, art. 528, art.530, art. 
534, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. “b”, art. 197 alin.(1), art. 200, din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

D I S P U N E 

Art.1.(1) Începând cu luna februarie 2021, d-ra Tîrlă Mădălina-Denisa, având 
funcţia publică de inspector debutant în cadrul compartimentului stare civilă şi 
asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Cernăteşti, 
judeţul Buzău, este numită funcţionar public de execuţie, în funcţia publică 
definitivă de inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 1, cu un salariu de 
bază în cuantum de ei/lună, la care se adaugă şi indemnizaţia de hrană 
de lei/lună; 

(2) Persoanei menţionată la alin.(1) i se stabileşte un salariu de bază lunar în 
sumă de lei, pentru un program complet de lucru de 172 ore în medie pe 
lună, corespunzător duratei normale a timpului de lucru de 8 ore pe zi şi de 40 de 
ore pe săptămână. 

Art.2.Numirea menţionată la art.1 se face prin transformarea gradului 
profesional al unui post de inspector debutant în inspector grad profesional asistent, 
în urma parcurgerii perioadei de stagiu de 12 luni.
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Art.3 Funcţionarul public numit la art.1 va exercita atribuţiile prevăzute în fişa 
postului care se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Biroul 
financiar contabil, achiziţii publice, taxe şi impozite şi compartimentul resurse 
umane, salarizare, registratură şi relaţii publice, monitorizare proceduri 
administrative. 

Art.5. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosului administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare, după efectuarea procedurilor prealabile. 

Art.6. Secretarul general al comunei Cernăteşti va comunica prezenta dispozitie 
persoanei menţionate la art.1, Biroului financiar contabil, achizitii publice, taxe si 

impozite şi compartimentului resurse umane, salarizare, registratură şi relaţii 
publice, monitorizare proceduri administrative pentru ducere la îndeplinire, precum 
şi Institutiei Prefectului- judeţul Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire 
la legalitate. 

PRIMAR, Contrasemnează, 
MÎRZEA PETRACHE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

DUMITRAŞCU DORU-VASILE 


