
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  PRIMARUL 
                              C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 

                                                stațiune turistică de interes local 

    DISPOZIȚIA 
       nr. 66 din 21.07.2020   

 

- privind promovarea d-nei Aldea Cosmina-Georgeta în gradul profesional superior 

începând cu data de 01.08.2020 

 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 

 Analizând referatul Compartimentului Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Vama Buzăului; 
 Cunoscând conţinutul Raportului final al examenului de promovare din gradul principal în gradul 

superior al funcţiei de inspector din cadrul Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, 
patrimoniu, organizat la data de 06.07.2020 și văzând rezultatele examenului rămase definitive; 
 Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1) și Anexa VIII, cap. III, b, poziția 2 ale Legii - Cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 128 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 
 

               D  I  S  P  U  N:  

 Art.1:  Promovarea d-nei Aldea Cosmina-Georgeta, încadrată în funcţia publică de execuţie 
inspector clasa I, începând cu data de 01 august 2020, din gradul profesional principal în gradul 

profesional superior.  
 
 Art. 2: Stabilirea clasei de salarizare 41 şi a coeficientului de ierarhizare corespunzător acestei 

clase, 2,91.  
 

 Art.3: Stabilirea salariului de bază brut lunar al d-nei Aldea Cosmina –Georgeta la suma de 6489 

lei, din care. 
  - suma de bază lunară: 5297 lei; 

  - gradaţia 5 de salarizare în procent de 22,5%: 1192 lei. 
   

 Art.4: Salariatul cu atribuţii pe linie de resurse umane, d-na Lăpăzan Claudia Ramona şi salariatul 
din cadrul Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  

 
 Art.5: Prezenta dispoziţie se comunică obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei Vama Buzăului, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, 
Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, Compartimentului Resurse 
umane și d-nei  Aldea Cosmina-Georgeta. 

 
 PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 

       Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ 

                  Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

                                            Adrian – Constantin GĂITAN 


