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COMUNA CERNATESTI 

PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I E 

privind  mentinerea raportului de serviciu al doamnei  Ionită Ecaterina, 
referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul aparatului de 
specialitate aflat in subordinea primarului comunei Cernătesti, pe o 

perioada de încă 1 (unu) ani, de la data împlinirii vârstei standard de 
pensionare 

     

 Primarul comunei Cernătesti, județul  Buzău, 

Având în vedere: 
- Cererea doamnei Ionită Ecaterina, având functia publică de referent, 

clasa III, grad profesional superior, în cadrul aparatului de 
specialitate, biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si 
taxe, aflat in subordinea primarului comunei Cernătesti, privind 

prelungirea mentinerii  raportului de serviciu, după împlinirea vârstei 
standard de pensionare, înregistrată sub nr. 2305/30.06.2021; 

- Referatul compartimentului resurse umane, salarizare, registratura si 

relatii  publice, monitorizare proceduri  administrative,   înregistrat sub 
nr. 3083/30.08.2021; 

- Hotărârea Consiliului local nr. 36/26.08.2021  privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții si numărului de personal ce aparțin 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătești, 

instituțiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local 
Cernătești; 

- Dispozitia 95/10.08.2020 cu privire la mentinerea raportului de 
serviciu al doamnei  Ionită Ecaterina, referent, clasa III, grad 
profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate aflat in 

subordinea primarului comunei Cernătesti, pe o perioada de 1 (unu) 
ani, de la data împlinirii vârstei standard de pensionare. 

 

 
In baza  prevederilor art. 517 alin. 2 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  
         In temeiul  prevederilor  art. 196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
D I S P U N E  

 

Art. 1. Doamna Ionită Ecaterina, având functia publică de referent, clasa 
III, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate, biroul 

financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, aflat in subordinea 
primarului comunei Cernătesti, se mentine in functia publică detinută 
pentru o perioada de încă 1 (unu) an,  de la data împlinirii vârstei standard 

de pensionare. 



Art.2. Atributiile de serviciu si salariul de baza ale doamnei Ionita 

Ecaterina raman neschimbate.  
Art.3. 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.4. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta 

dispoziţie persoanei menționate la art.1, celor nominalizaţi cu ducerea la 

îndeplinire, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici precum și Institutiei 

Prefectului Județul Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate. 
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