
R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
PRIMAR 

 
D I S P O Z I Ț I E 

privind REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătesti, judetul Buzău 

   
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul nr. 1312/14.04.2020 întocmit de secretarul general al 

comunei, prin care solicită reactualizarea Regulamentului de ordine 
interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătesti, 
județul Buzău, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ şi a modificărilor organigramei şi a statului de 
funcții la nivelul primăriei Cernătesti; 

-    O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
-   Legea nr.  53/2003 - Codul muncii, (cu modificările ulterioare);  
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile 

publice, instituțiile publice şi din alte unități care semnalează încălcări ale 
legi; 

- O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de 
muncă (actualizată); 

-  Ordinul nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților 
publice. 

În conformitate cu prevederile , art. 154 alin. (1)  - (3), art. 155 alin. 
(1) lit. e),  art. 196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  

 
DISPUNE: 

 
 Art.1. (1) Începând cu data prezentei, se aprobă Regulamentul de 

ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cernătesti, județul Buzău, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta dispozitie. 

 (2) Începând cu data prezentei dispoziții orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea. 

 
 Art.2. (1) Regulamentul de ordine interioara se aplică tuturor 

functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cernătesti si al serviciilor  publice de 
interes local. 

(2) Regulamentul de ordine interioara se aduce la cunostintă sub 
semnătură, salariatilor de catre primarul localitatii, seful de 
birou/compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernătesti si al serviciilor  publice de interes local. 

 
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi contestată în conditiile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completările 
ulterioare. 
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 Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta 
dispoziție Instituției Prefectului - Județul Buzău în vederea exercitării 
controlului de legalitate, cu îndeplinirea procedurilor de afişare conform 
legilor în vigoare. 

 
              PRIMAR,     
      MÎRZEA PETRACHE                                     Contrasemnează pentru legalitate,                                        
                                                                     Secretar general al comunei Cernătesti   
                                                                            DORU VASILE DUMITRASCU   
 

 

 

 

Cernătesti, 

 

 

 

Nr. 65/14.04.2020 
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