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DISPOZITIE 
Privind numirea d-lui. Dinu Ionuţ ca funcţionar public de execuţie 

definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 
profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, 
Impozite  şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Bozioru, 
 începând cu data de 01 mai 2021  
 

 Primarul Comunei Bozioru, Judetul Buzau; 
 Având în vedere: 

§ Raportul de stagiu întocmit de domnul Dinu Ionuţ, ce 
cuprinde descrierea activităţii desfăşurate de acesta  pe parcursul 
perioadei de stagiu, înregistrat  sub nr. 1.204/27.04.2021; 

§ Referatul nr.1.205/27.04.2021 întocmit de domnul Chircu 
Ortensiu , având calitatea de îndrumător al funcţionarului public 
debutant Dinu Ionuţ; 

§ În urma rezultatului evaluării respectiv obţinerea 
calificativului ,,corespunzător” cuprins în raportul  de numire în 
funcţia publică definitivă a domnului Dinu Ionuţ; 

§ Referatul  nr.1.215/29.04.2021 întocmit de secretarul general 
al comunei  cu privire la necesitatea emiterii unei dispoziţii  privind 
numirea domnului Dinu Ionuţ ca funcţionar public de execuţie 
definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 
profesional asistent, în Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite 
şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, începând cu data de 01 mai 2021; 

§ prevederile art. 475 lit.(a) din din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

§ prevederile art.11 şi art.38 din Legea –cadru nr.153/2017 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

§ H.C.L. Bozioru nr.40/30.123.2021 privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2021; 

 



 
 

În temeiul art.196, lit. b), art.198 alin.(1) şi art.199 alin.(2) din 
Ordonanta de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea, 

 
DISPOZITIE: 

 
 Art.1. – (1) Începând cu data de 01 mai 2021,  domnul Dinu Ionuţ, 
având funcţia publică de execuţie  de consilier achiziţii publice , grad 
profesional debutant, gradaţia 0, în cadrul compartimentului financiar-
contabil, impozite şi taxe locale, achiziţii publice, este numit funcţionar 
public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii 
publice, grad profesional asistent, gradaţia 0 . 
         (2)   Se stabileşte salariul de bază în cuantum de 4299 lei/lună; 
          (3) Cu aceeaşi dată, funcţionarul beneficiază de indemnizaţia 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 din 
care se reţin contribuţiile datorate bugetului de stat; 
 Art.2. – Fişa postului domnului Dinu Ionuţ se va completa în mod 
corespunzător. 
 Art.3. – (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de 
zile de la comunicare la Primarul Comunei Bozioru. 
   (2) În cazul în care sunteţi nemultumit de soluţionarea contestaţiei, 
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul Buzău, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004. 
 Art.4. - Secretarul  General al Comunei Bozioru va comunica prezenta 
dispoziţie persoanelor şi autorităţilor interesate.  
 
   Nr.60/29.04.2020     
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            PRIMAR,    
                           CONTRASEMNEAZĂ, 
     GRIGORE Valentin                          Secretar General Comună, 
 
                 OPREA Mirela  
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Nr.1202/27.04.2021                                                                      APROB,  
                                                                      Primar: 

     Grigore Valentin 
 

................... 
REFERAT 

Privind numirea d-lui. Dinu Ionuţ ca funcţionar public de execuţie 
definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 

profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, 
Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Bozioru, 
 începând cu data de 01 mai 2021  

 
 Domnule Primar, 
 Subsemnata, Buduianu Liliana, referent superior în cadrul Primariei 
Comunei Bozioru, va aduc la cunostinta urmatoarele: 
 În temeiul prevederilor art. 475 lit.(a)  precum si prevederile art.196, 
lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu 
modificările şi completările ulterioare, vă  
 

PROPUN: 
 emiterea unei dispoziţii privind numirea d-lui. Dinu Ionuţ ca funcţionar 
public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii 
publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului 
Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru începând cu data 
de 01 mai 2021. 
     Salariul de bază se stabileşte în  cuantum de 4.299 lei/lună, conform 
Anexei la H.C.L. Bozioru nr.40/30.123.2021 privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de 
specialitate al primaruluicomunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2021. 
 
 
 
 



 
 
     Cu aceeaşi dată funcţionarul beneficiază de indemnizaţia 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 cuantun de 347 lei, din care se 
reţin contribuţiile datorate bugetului de stat. 
      Fişa postului domnului Dinu Ionuţ se va completa în mod corespunzător. 
 
 
 

Referent superior, 
 

Buduianu Liliana 
 


