
R  O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 
 

D I S P O Z I T I E 

 
privind  acordarea gradatiei 2 corespunzatoare transei de vechime in munca 

doamnei TUDORANCEA FLORENTINA, funcţie publică de  execuţie -  referent, 

birou financiar contabil,achiziţii publice, impozite și taxe 
  

 
      Primarul   comunei Cernătești, judetul Buzau; 

 Avand in vedere : 

      - referatul  nr. 3107/31.08.2021 al d-nei Mirică Irina, consilier în cadrul 
compartimentului resurse umane, salarizare, registratură şi relaţii publice, 

monitorizare proceduri administrative, prin care se propune acordarea 
gradației 2 d-nei Tudorancea Florentina, corespunzătoare  unei tranșe de 
vechime în muncă între 5 și 10 ani,  având funcția funcţie publică de  

execuţie -  referent, birou financiar contabil,achiziţii publice, impozite și taxe, 
din cadrul  aparatului de specialitate  al primarului  comunei  Cernătești, 
județul Buzău începând cu luna septembrie 2021; 

       - prevederile  Dispoziției  primarului nr.35/27.01.2020 cu privire la 

ultima modificare a  salariului de bază brut lunar al doamna Tudorancea 

Florentina, funcţie publică de  execuţie -  referent, gradaţia 1, birou financiar 
contabil, 
achiziţii publice, impozite și taxe; 

     - prevederile art.10, alin.(4), alin.(5) din Legea cadru nr.153/2017, 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

     - prevederile HCL nr.1/2020, privind stabilirea cuantumului brut al 
indemnizatiilor si salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual; 

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

 
                                     D I S P U N E : 

 
           Art.1.(1) Incepand cu luna septembrie 2021, doamna Tudorancea 
Florentina, funcţie publică de  execuţie -  referent, birou financiar contabil, 
achiziţii publice, impozite și taxe , va trece de la  gradaţia 1 la gradaţia 2, 
corespunzătoare unei tranşe de vechime în muncă între 5 și 10 ani. 

           (2) Cu aceeași  dată, se majorează, prin indexarea cu 5% a 

salariului de bază brut al persoanei menționate la articolul 1, conform  
gradației 2,  astfel:                                                                                                                                      
               a).Salariul de bază brut stabilit prin Dispoziția primarului 
nr.35/27.01.2020 =3.346 lei. 
        b).Salariul de bază brut rezultat  ca urmare indexării salariului de bază 
avut se calculează astfel: 3.346  lei  x 5 % = 3.346 +168 lei = 3.514 lei. 



                                                                                                                            

            Art.2.(1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, iar persoana 
nemulţumită, poate depune contestaţie în termen de 20 de zile calendaristice  

de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor 
salariale, la sediul ordonatorului de credite.      
                   (2) Ordonatorul de credite va soluţiona contestaţia în termen de 

30 de zile calendaristice. 
                   (3) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin.(2), 
persoana nemulţumită, se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ, sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit 
legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 

soluţionării contestaţiei 
                     
           Art.3. Pe data emiterii prezentei, orice alte dispoziţii contrare, îşi 

încetează aplicabilitatea. 
 
           Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se 
încredințează biroul financiar contabil,achiziţii publice, impozite și taxe și 

compartimentul resurse umane, salarizare, registratură şi relaţii publice, 

monitorizare proceduri administrative, din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Cernătești, județul Buzău. 

 
           Art.5. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica 
prezenta dispoziţie persoanei menționate la art.1, celor nominalizaţi cu 

ducerea la îndeplinire, precum și Institutiei Prefectului Județul Buzău, în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

      PRIMAR,                                                     
      MÎRZEA PETRACHE                                    

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                   SECRETAR GENERAL,  
                                                              DUMITRAŞCU DORU-VASILE 
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