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DISPOZITIE 
Privind  avansarea în  tranșă superioară de vechime a domnului  ANDREI 

FLORENTIN, din funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia 1, din 
cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Bozioru, în funcţia 

contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia 2 
 

Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

 prevederile art. 10 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile 
ulterioare;  

 prevederile  din Hotărârea nr. 40 din 30.12.2020 a Consiliului Local al 
comunei Bozioru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 
nivelul comunei Bozioru, județul Buzău, pentru anul 2021;  
 Luând în considerare referatul de specialitate nr.3.039  din 28.10.2021 

al persoanei cu atribuții de resurse umane din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Bozioru;  

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b)   
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
DISPUN: 

Art. 1 - (1) Incepând cu luna noiembrie 2021, d-nul Andrei Florentin, 
sofer II, în cadrul Compartimentul Administrativ, Gospodăresc, Redactare şi 
Arhivare documente, beneficiază de o majorare salarială de 5% față de 
salariul avut anterior, corespunzător gradației 2 (tranșă vechime), respectiv 
de un salariu de bază, brut, lunar în cuantum de 2.602 lei. 

 (2) Salariatul beneficiază și de indemnizaţia de hrană în cuantum de 
347 lei, lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat. 

 Art.2 - Consilierul cu atribuții de resurse umane și contabilul din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru vor asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.  
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Art.3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată conform prevederilor art. 37 

din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, modificată și completată.  

Art.4 - Secretarul general al comunei Bozioru va comunica și va înainta 
această dispoziție autorităților și persoanelor interesate.  
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  Nr. 3.039/28.10.2021 

                                                                                                             Aprob: 
                                                                                                         Primar, 
 
                                                                                                    …………… 

REFERAT, 
Privind  avansarea în  tranșă superioară de vechime a domnului  ANDREI 

FLORENTIN, din funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia 1, din 
cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Bozioru, în funcţia 

contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia 2 
 
 

 Având în vedere: 
 prevederile art. 10 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile 
ulterioare;  

 prevederile  din Hotărârea nr. 40 din 30.12.2020 a Consiliului Local al 
comunei Bozioru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
la nivelul comunei Bozioru, județul Buzău, pentru anul 2021;  

 
Ţinând cont de cerea domnului Florentin Andrei, angajat al primăriei 
Bozioru, în funcţia contractuală de şofer II, gradaţia 1, cu privire la trecerea 
la o altă tranşa superioară de vechime de peste 5 ani, corespunzătoare 
geadaţiei 2. Conform anexei la HCL nr.40/30.12.2021, privind  salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice la nivelul comunei Bozioru, județul 
Buzău, pentru anul 2021, domnul Andrei Florentin va avea un salariu brut 
de 2.602 lei, conform gradaţiei 2. Salariatul beneficiază și de indemnizaţia 
de hrană în cuantum de 347 lei, lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat. 
       Fiind relatate cele de mai sus, propun emiterea unei dispoziţii pentru 

avansarea în  tranșă superioară de vechime a domnului  ANDREI 
FLORENTIN, din funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia 1, din 
cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Bozioru 

                                                          
                                                        Întocmit, 
                                         Secretar general comună 
                                                 OPREA  Mirela                                        
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