
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTESTI 
PRIMAR 

 
D I S P O Z I Ţ I E    

privind delegarea atributiilor secretarului general al comunei Cernătesti, pe 
perioada concediului de odihnă a acestuia, de catre doamna Dumitru Daniela 
Elena, inspector superior in cadrul Compartimentului Stare civilă si asistentă 

socială 
 

 Primarul comunei Cernătesti, judeţul Buzău, 
 Având în vedere: 
  - referatul compartimentului Compartiment Resurse umane, Salarizare, 
Registratura si relatii publice, Monitorizare proceduri administrative nr. 
5191/14.12.2021;   

 - solicitarea domnului Dumitrascu Doru-Vasile, secretar general al comunei 
Cernătesti; 
        - prevederile art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, privind unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcţionarilor 
publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și 
alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă 
funcţionarilor; 

- art. 427 alin. (1), art. 437 alin. (1) si (2), art. 438 alin. (1) si (7) din  
Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
      În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.”b” din Ordonanta de Urgentă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N E : 

 
     Art.1. Începând cu data de 22.12.2021 și până pe data de 07.01.2022, inclusiv, 
se deleaga atributiile de secretar general, pe perioada concediului de odihnă al 
acestuia, doamnei Dumitru Daniela Elena, inspector superior în cadrul 
Compartimentului stare civilă de asistentă socială al UAT Cernătesti. 
    Art.2. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la îndeplinire de doamna 
Dumitru Daniela Elena.  
    Art.3. Secretarul general al comunei Cernătesti va comunica prezenta dispozitie 
Primarului Comunei Cernătesti, persoanei nominalizate la art. 2 și o va transmite 
Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău în vederea exercitării controlului de 
legalitate.   

 
 
      Primar,                                                   Contrasemneaza pentru legalitate, 
 Petrache Mîrzea                                         Secretar general al comunei Cernătesti 
                                                                           Dumitrascu Doru-Vasile 
 
 
 
 
Cernătesti, 
 
 
 

Nr. 103 din data de 14.12.2021 
 
 
 



 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTESTI                                                                           
Compartiment Resurse umane, Salarizare, Registratura si relatii  publice,   Monitorizare 
proceduri  administrative                                 
Nr. 5191/14.12.2021                                       
                                                                                                          Aprob, 
                                                                                                          Primar 
                                                                                                   Petrache Mîrzea 
 
 
 

R E F E R A T 
privind preluarea atributiilor secretarului general al comunei Cernătesti, pe 

perioada concediului de odihnă a acestuia, de catre doamna Dumitru Daniela 
Elena, inspector superior in cadrul Compartimentului Stare civilă si asistentă 

socială 
    
  Subsemnata Mirica Irina, consilier în cadrul Compartimentului Resurse 
umane, Salarizare, Registratura si relatii  publice, Monitorizare proceduri  
administrative,  vă aduc la cunoștintă următoarele: 
 Analizând solicitarea domnului Dumitrascu Doru-Vasile, secretar general al 
comunei Cernătesti, privind cererea de concediu de odihnă, precizez următoarele: 
    Prin Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, s-a reglementat conform art. 427 Dreptul la protecţia legii, alin. 
(1) Funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii, 
art. 437 Îndeplinirea atribuţiilor, alin. (1) Funcţionarii publici răspund, potrivit 
legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, 
precum și a atribuţiilor ce le sunt delegate si  alin. (2) Funcţionarul public are 
îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici, art. 438 
Limitele delegării de atribuţii, alin. (1) Delegarea de atribuţii corespunzătoare 
unei funcţii publice vacante se dispune motivat prin act administrativ de către 
persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, pe o perioadă de 
maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condiţiile prezentului cod; alin. (2) 
Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate al cărei titular 
se află în concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art. 504 ori se 
află în deplasare în interesul serviciului se stabilește prin fișa postului și operează 
de drept, în condiţiile prezentului cod; alin. (3) Delegarea de atribuţii 
corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face prin delegarea tuturor 
atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice către același funcţionar public. 
Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de 
atribuţii și atribuţiile funcţiei publice pe care o deţine, precum și atribuţiile parţial 
preluate, cu excepţia situaţiei în care atribuţiile delegate presupun exercitarea 
controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute; alin.  (4) În situaţia în care funcţia 
publică ale cărei atribuţii sunt delegate și funcţia publică al cărei titular preia 
parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, 
funcţionarul public care preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia publică 
ierarhic superioară; alin. (5) Prin excepţie de la alin. (3), atribuţiile funcţiei publice 
de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale pot fi 
delegate și în totalitate, pentru perioada prevăzută la alin. (1), onducătorului 
compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu 
obligaţia delegării atribuţiilor proprii către alţi funcţionari publici; alin.  (6) În 
situaţia în care la nivelul unităţii administrativ - teritoriale postul conducătorului 
compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, atribuţiile funcţiei 
publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale pot fi 



delegate și în totalitate, pentru perioada prevăzută la alin. (1), unui alt funcţionar 
public, cu respectarea alin. (9) ”Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate 
trebuie să îndeplinească condiţiile de studii și de vechime necesare pentru 
ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate”; alin.  (7) Prin excepţie 
de la alin. (3) și (9), în situaţia în care la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului nu există un funcţionar public căruia să îi fie delegate atribuţiile funcţiei 
de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, în condiţiile 
alin. (5) sau (6), acestea sunt delegate unui alt funcţionar public, în următoarea 
ordine: a) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, 
în specialitate juridică sau administrativă; b) unui funcţionar public cu studii 
superioare de licenţă.  

De asemenea conform Ordonanţei nr. 6/2007, privind unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcţionarilor publici 
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte 
drepturi ale funcţionarilor publici, art. 22 alin. (1) Funcţionarii publici au dreptul 
anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum 
urmează: 

Vechimea în muncă  Durata concediului de odihnă  
până la 10 ani  21 de zile lucrătoare  
peste 10 ani  25 de zile lucrătoare  

 alin. (2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau 
fracţionat. În cazul în care programarea concediului se face fracţionat, 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să stabilească 
programarea astfel ncât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare, 
neîntreruptă. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni 
neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare; alin.  (4) Compensarea în bani a 
concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de 
serviciu ale funcţionarilor publici; alin.  (5) Funcţionarii publici beneficiază, pe 
perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptăţiţi conform 
legii, de o indemnizaţie pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizaţiei 
de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile 
de care beneficiază, potrivit legii; alin. (6) La cererea funcţionarului public, 
indemnizaţia de concediu de odihnă se plătește de către autoritatea sau instituţia 
publică cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu; alin. (7) 
Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de 
odihnă și alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile 
autonome cu specific deosebit și din unităţile bugetare, republicată, cu modificările 
ulterioare, rămân în vigoare. 
    Având în vedere cele prezentate  mai sus se propune emiterea unei dispozitii conform 
art.196, alin.(1), lit.”b” din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, privind preluarea atributiilor secretarului general al comunei 
Cernătesti, de catre doamna Dumitru Daniela Elena, în perioada de 22.12.2021 și 
până pe data de 07.01.2022, inclusiv. 
     Fată de cele prezentate mai sus vă rog să analizati si să dispuneti. 
 

Consilier,  
Mirica Irina 
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