
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 angajarea cu contract individual de muncă, pe perioadă 
nedeterminată, a  domnului Stoica Florin, în funcţia contractuală  de 
sef SVSU, gradaţia 5, din cadrul compartimentului situaţii de urgenţă 

 
     Primarul  comunei Cernătesti, județul Buzău; 

     Având în vedere: 
    - referatul nr.953/17.03.2021 al d-nei Puiu Eleonora, referent, în cadrul 
compartimentului de resurse umane, salarizare, registratură și relații 

publice, monitorizare proceduri administrative; 
    - cererea nr.946/16.03.2021 a domnului Stoica Florin, prin  care solicită 

angajarea, ca urmare a promovarii examenului, în funcţia contractuală de 
execuţie de şef S.V.S.U;   
    - prevederile HCL nr.37/30.07.2020, privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi a numarului de personal al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernăteşti şi ale instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Cernăteşti; 

     - prevederile art.10 şi art.12 alin.(1) din Legea nr.53/2003 privind Codul 
Muncii, cu modificările şi completările  ulterioare ; 

     - prevederile art.10, alin.(4) şi anexei VIII-Capitolul IV – lit.’’b’’ punctul 
12- ,,Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală – 
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate’’ din Legea nr.153/2017 lege-

cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  
     - prevederile HCL nr.5/2021 privind stabilirea salariului de bază pentru 

funcţia de sef SVSU, aflat în subordinea consiliului local al comunei 
Cernăteşti, începând cu data de 01.02. 2021. 
       In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. ,,b,, art. 197 alin(1) și  art. 

200  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

D I S P U N E : 

 
       Art.1.(1) Începând cu 22.03.2021 se angajează, cu contract individual 

de muncă pe perioadă nedeterminată, domnul Stoica Florin, în funcţia 
contractuală de execuţie, de şef SVSU, gradaţia 5 corespunzătoare unei 
tranşe de vechime în muncă depeste 20 de ani, în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cernătesti, judeţul Buzău. 
 
             (2). Persoanei menționate la alin.(1) i se  stabilește un salariu de 

bază lunar în sumă de 4478 lei, pentru un program complet de lucru  
corespunzător duratei normale a timpului de lucru de 8 ore pe zi și de 40 de 

ore pe săptămână.                                                                                                             
             (3). Persoana menţionată la alin.(1) va îndeplini atribuţiile stabilite 
in fişa postului care face parte integrantă din prezenta .                                                                                                            



       Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează 

compartiment resurse umane, salarizare, registratură și relații publice, 
Monitorizare si proceduri administrative și Biroul financiar contabil, achiziții 

publice, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cernătești. 

 
      Art.3. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta 
dispoziție domnului Stoica Florin, compartimentului de resurse umane, 
salarizare, registratură și relații publice, monitorizare proceduri 

administrative, biroului financiar contabil, achiziții publice și impozite și 
taxe, pentru ducere la îndeplinire și Institutiei Prefectului Județul Buzău, în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
 

 
 

 
 
         PRIMAR,                                                     

  MÎRZEA PETRACHE                                                                     
                                                        Contrasemneaza pentru legalitate 
                                                              SECRETAR GENERAL UAT,  

                                                             DUMITRAȘCU DORU-VASILE  
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