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DISPOZIŢIE 
privind angajarea doamnei DRĂGNESCU EMILIA, în funcţia contractuală de 
executie îngrijitor,  în  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei  

Bozioru, judeţul Buzău 
 
Primarul comunei Bozioru, judetul Buzău; 

 Având în vedere: 
 Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de 

executie vacante de îngrijitor, în Compartimentul Implementare Proiect 
SIBA – CRFIR  ,,Amenajare Teren Agrement – Multisport Bozioru”  
nr.2.249 /18.08.2021, prin care doamna Drăgnescu Emilia a fost declarată 
,,admis”; 

 Prevederile art.549, alin.(1) coroborat cu art.554, alin. (1) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile  şi completările 
ulterioare; 

 Prevederile  art. 11, art.18, alin (1), art.37 si art. 38,alin.(3), lit,,e” din Legea-
cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 Prevederile art.I alin.(1) şi (4) şi art.IX din O.U.G. nr.226/30.12.2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea  
unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 H.C.L. Bozioru nr.40/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţiile publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău în anul 2021; 

 În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 
                                                   

DISPUNE: 
        Art. 1  (1) Începând cu data de 01.09.2021, doamna Drăgnescu Emilia, se 
încadrează în funcţia contractuală  de execuţie, de îngrijitor, gradaţia 5, în 
Compartimentul Implementare Proiect SIBA – CRFIR  ,,Amenajare Teren 
Agrement – Multisport Bozioru”  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei  Bozioru, judeţul Buzău. 
           (2)  Raportul de serviciu al persoanei numite la art.1 este cu normă 
întreagă, pe durată nedeterminată, 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână, având un 
salariu brut de 2.777  lei/lună.    
          (3) Începând cu data de 01.09.2021 doamna Drăgnescu Emilia 
beneficiază de indemnizaţie de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com


de bază minime brute pe ţară garantate în plată la data de 31.12.2019, în cuantum 
de 347  lei lunar din care se retin contributiile datorate bugetului de stat si se 
acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, în conformitate cu prevederile art.18 
din Legea nr.153/2017. 
         Art.2.  Anexa - Fişa postului corespunzătoare funcţiei contractuale de 
îngrijitor  în Compartimentul Implementare Proiect SIBA – CRFIR  ,,Amenajare 
Teren Agrement – Multisport Bozioru”, face parte integrantă  din prezenta 
dispoziţie. 
         Art. 3  - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de 
la data comunicării,  la Tribunalul Buzău – Secţia contencios administrativ şi 
fiscal, în condiţiile Legii nr.544/2004, privind contenciosul administrativ. 
          Art. 4  - Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la îndeplinire de către 
secretarul general al comunei si contabilul primăriei si  va fi comunicată :  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău; 
- Domnului Drăgnescu Emilia; 
- Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
- Se va publica pe pagina de internet a instituţiei   www.comunabozioru.ro 

secţiunea Monitorul Oficial  Local, subsecţiunea Dispoziţiile autorităţii 
executive. 

 
Nr.108/26.08.2021 
                 
 
             PRIMAR,                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
GRIGORE VALENTIN                                             Secretar General Comună, 
                      OPREA  MIRELA     
                                                                            
     ……………..………                                                            ……..……………… 
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Nr.2.328/26.08.2021                                                                                APROB, 
                                                                                                                    PRIMAR: 
                                                                                                       
                                                                                                             ………………………. 
 
 REFERAT 
privind angajarea domnului Damian Gabriel, în funcţia contractuală de executie 
muncitor,  în  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei  Bozioru, 

judeţul Buzău 
 
          Domnule primar, 
 

   Ţinând cont de: 
 Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de 

executie vacante de îngrijitor, în Compartimentul Implementare Proiect 
SIBA – CRFIR  ,,Amenajare Teren Agrement – Multisport Bozioru”  
nr.2.249 /18.08.2021, prin care doamna Drăgnescu Emilia a fost declarată 
,,admis”; 

 Prevederile art.549, alin.(1) coroborat cu art.554, alin. (1) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile  şi completările 
ulterioare; 

 Prevederile  art. 11, art.18, alin (1), art.37 si art. 38,alin.(3), lit,,e” din Legea-
cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 Prevederile art.I alin.(1) şi (4) şi art.IX din O.U.G. nr.226/30.12.2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea  
unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 HCL Bozioru nr.40/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţiile publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău în anul 2021; 

 
     Ca urmare a ocupării prin concurs a funcţiei contractuale de execuţie vacante, 
de muncitor , din data de 17 august 2021, de către doamna Drăgnescu Emilia, 

Propun : 
 

      Încadrarea  doamnei Drăgnescu Emilia, în functia contractuală de execuţie 
de îngrijitor, în Compartimentul Compartimentul Implementare Proiect SIBA – 
CRFIR  ,,Amenajare Teren Agrement – Multisport Bozioru”, cu normă întreagă, 
8 ore /zi, 40 de ore/săptămână, pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 
01.09.2021. 
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       Salariul de bază aferent funcţiei de îngrijitor, a fost stabil prin H.C.L. Bozioru 
nr.40/30.12.2020, acesta fiind în cuantum de 2.777 lei/lună, la care se adaugă  
 
indemnizaţie de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime 
brute pe ţară garantate în plată la data de 31.12.2019, în cuantum de 347 lei lunar 
din care se retin contributiile datorate bugetului de stat si se acorda proportional 
cu timpul efectiv lucrat. 
       Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să aprobaţi prezentul referat. 
 
 

Întocmit, 
Referent resurse umane: 

Buduianu Liliana 
 
 
 …………………. 


