
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 aprobarea Planului de perfecţionare profesională a 
functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Cernatesti,  pentru anul 2021 

 
     Primarul  comunei Cernătesti, județul Buzău; 

     Având în vedere: 
- referatul nr.1547/27.04.2021 al d-nei Mirică Irina, consilier în cadrul 

compartimentului de resurse umane, salarizare, registratură și relații 

publice, monitorizare proceduri administrative; 
- prevederile art. 192, art. 193 si art. 194 din Legea nr. 53/24.01.2003 – 

Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.458 ,459 si 551 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 5 si 14 din H.G. nr.1066/10.09.2008 pentru aprobarea 
normelor privind formarea profesionalã a funcționarilor publici; 

- prevederile Ordinului nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor și a 

formatului standard de transmitere a datelor și informațiilor privind 
planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul 

instruirii funcționarilor publici  

- prevederile Ordinului nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare 
de formare profesională pentru administraţia publică 

 
     În 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. Se aprobă Planul de perfecţionare profesională a funcționarilor 

publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Cernatesti, pentru anul 2021, conform Anexei 1 care face parte integrantă 
din prezenta dispoziţie.      

                                                          
       Art.2. Se aprobă Planul de perfecţionare profesională a personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Cernatesti, pentru anul 2021, conform Anexei 2 care face parte integrantă 
din prezenta dispoziţie.      
 
       Art.3. Cu ducerea la indeplinire 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.4. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta 

dispozitie 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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