
 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDE軍ULăGIURGIU 
COMUNAăS;B;RENI 

PRIMAR  
 

DISPOZIXIE 
nr. 19/31.01.2020 

privind numirea doamnei Gheorghe Cristina înăfunc郡iaăpublic< general< de  
execu郡ieăvacant<ădeăconsilier, clasa I, grad profesional principal,ăgrada郡iaă2 

 

 

 

 Primarul Comunei S<b<reni,ăJudeYulăGiurgiu 
  Având în vedere: 
- raportul final nr.245/20.01.2020 al concursului de recrutare organizat de Primăria Comunei Săbăreni 
pentru ocuparea unei func郡ii publice generale de execu郡ie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite 群i Taxe; 
- adresa nr.299/21.01.2020 privind propunerea de numire a doamnei Gheorghe Cristina în func郡ia publică 
generală de execu郡ie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului 
Financiar - Contabil, Impozite 群i Taxe; 
- acordul doamnei Gheorghe Cristina, înregistrat la Primăria Comunei Săbăreni cu nr.328/21.01.2020 cu 
privire la numirea în func郡ia publică mai sus men郡ionată începând cu data de 06.02.2020; 
- referatul nr. 554/31.01.2020 întocmit de secretarul general al Comunei Săbăreni; 
   În conformitate cu prevederile: 
- art.76 群i art.77 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările 群i completările ulterioare; 
- art.155 alin.(1) lit.d) 群i alin.(5) lit.e), art.473, art.528 alin.(1), alin.(2) 群i alin.(3) lit.a), art.529 alin.(1), 
alin.(2), alin.(4) 群i alin.(5) 群i art.536 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 群i 
completările ulterioare; 
- art.3 alin.(1) 群i alin.(4), art.10 alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(6) 群i alin.(7) 群i art.11 din Legea - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 群i completările 
ulterioare; 
- anexei la H.C.L. nr.1/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru func郡ionarii publici 群i 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Săbăreni, jude郡ul 
Giurgiu; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
群i completările ulterioare, 

 

DISPUNE 
 

  Art.1  Începând cu data de 06.02.2020, doamna Gheorghe Cristina este numită pe perioadă 
nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică generală de execu郡ie vacantă de consilier, clasa I, grad 
profesional principal, grada郡ia 2, în cadrul Compartimentului Financiar - Contabil,ăImpoziteă群iăTaxe.
  Art.2  Doamna Gheorghe Cristina beneficiază de un salariu de bază brut lunar de 4.826 lei. 
  Art.3 Sarcinile de serviciu ale doamnei Gheorghe Cristina decurg din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Primăriei Comunei Săbăreni, precum 群i din fişaăpostului,ăanex<ălaăprezenta. 
  Art.4  Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform art.1, art.7 şi art.11 din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările 群i completările ulterioare, la autoritatea sau instanţa 
competentă material şi teritorial. 

Art.5  Secretarul general al comunei, func郡ionarul public responsabil cu viza de CFPP, precum şi 
responsabilul în domeniul resurselor umane din cadrul Primăriei Comunei Săbăreni vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei dispoziţii. 

 

              PRIMAR                                                               Contrasemneaz<ădeălegalitate, 
     IOSIF VIOREL                                                          Secretar general al comunei                            

                                                                                                               NICA MIRELA 
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Fişaăpostului 

Nr. 5/31.01.2020 
 

InformaYiiăgeneraleăprivindăpostulă: 
1. Denumirea postului: CONSILIER 
2. Nivelul postului:  execuţie 
3. Scopul principal al postului: întocmirea bugetului 群i execuţiei bugetare; 郡inerea eviden郡ei financiar 
contabilă; întocmirea salariilor 
 
CondiYiiăspecificeăpentruăocupareaăpostului 
1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul 群tiin郡elor economice 
2.ă PerfecYion<riă (specializ<ri):ă constituie avantaj de郡inerea unor specializări/perfec郡ionări în 
domeniului financiar - contabil, dovedite prin documente justificative, emise în condi郡iile legii 
3.ăCunoştinYeădeăoperare/programareăpeăcalculatoră(necesitateăşiănivel):ăMicrosoft Office, cel pu郡in 
mediu; constituie avantaj de郡inerea Permisului european de conducere a computerului (ECDL – 
European Computer Driving Licence) 
4.ă Limbiă str<ineă (necesitateă şiă nivelă deă cunoaştere):ă o limbă străină de circula郡ie internaţională - 
nivel mediu (scris, citit, vorbit) 
5.ăAbilit<Yi,ăcalit<Yiăşiăaptitudiniănecesare: 
- capacitatea de a ob郡ine 群i valorifica informa郡iile 群i documentele necesare pentru determinarea corectă 
a situa郡iei financiar - contabile 
- bună cunoaştere a legisla郡iei financiar contabile 
- gândire clară, raţionament logic, capacitate de analiză şi sinteză 
- capacitate de deducţie logică 
- abilitatea de lucra cu cifrele 
- abilităţi de comunicare scrisă 群i verbală 
- atitudine pozitivă şi persuasiune 
- rezistenţă la efort şi stres 
- preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual 
6.ăCerinYeăspecifice:ădisponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condiţiile legii 
7.ăCompetenYaămanagerial<ă(cunoştinYeădeămanagement,ăcalit<Yiăşiăaptitudiniămanageriale):ă-  
 
AtribuYiileăspecificeăpostului: 
I. Înădomeniulăbugetuluiă群iăexecuYieiăbugetare 
1. Colaborează cu structurile din cadrul institu郡iei în vederea elaborării, centralizării şi supunerii spre 
aprobarea Consiliului Local al Comunei Săbăreni a proiectului bugetului general centralizat 群i a 
rectificărilor acestuia. 
2. După aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Săbăreni, introduce bugetul în aplica郡ia 
contabilă, în FoxPro (programul Ministerului de Finan郡e) 群i transmite către Trezoreria Bolintin Vale, în 
Forexebug - sistemul na郡ional de raportare. 
3. Colaborează cu structurile din cadrul institu郡iei în vederea fundamentării 群i întocmirii virărilor de 
credite bugetare. 
4. Întocme群te contul de execuţie trimestrial/anual, precum şi situaţiile financiare anuale ale bugetului 
general centralizat ale Comunei Săbăreni. 

 
PRIM;RIAăCOMUNEIăS;B;RENI 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABIL, 
IMPOZITEă訓IăTAXE 

Aprob , 
 

PRIMAR 
IOSIF VIOREL  



5. Întocme群te pentru aparatul de specialitate al primarului proiectul bugetului general centralizat 
pentru anul următor 群i estimările pentru următorii trei ani, îl introduce în programul FoxPro 
(programul Ministerului de Finan郡e) îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite 群i îl 
transmite către Trezoreria Boltintin Vale.  
6. Face analiza veniturilor 群i cheltuielilor bugetului local, precum 群i analiza bugetului general 
centralizat, prezentând rezultatele ordonatorului principal de credite. 
7. Stabile群te necesarul de credite bugetare pentru aparatul de specialitate.  
8. Întocme群te lunar sau ori de câte ori este necesar Contul de execu郡ie al bugetului local colaborând 
structurile institu郡iei pentru stabilirea veniturilor încasate, a plă郡ilor efectuate 群i a disponibilului 
existent în trezorerie. 
9. Răspunde de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare în 
limita şi cu destinaţia aprobată prin buget. 
10. Organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale în conformitate cu OMFP nr.1792/2002, avizează propunerile de angajare a 
creditelor bugetare/credite de angajament, precum şi ordonanţările, prin persoanele împuternicite de 
ordonatorul principal de credite. 
11. Înregistrează angajamentele bugetare 群i legale atât în aplica郡ie cât 群i în Forexebug. 
12. Înregistrează ordonan郡ările în aplica郡ie. 
13. Întocmeşte zilnic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de 
cheltuieli aprobate prin bugetul general centralizat pentru aparatul de specialitate. 
14. Întocmeşte şi transmite lunar la Trezoreria Bolintin Vale notele de fundamentare şi justificative 
privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 
15. Face regularizarea cu bugetul de stat sau alte bugete pentru sumele primite în cursul anului, 
întocmind conturi de execu郡ie specifice conform normelor metodologice emise de Ministerul 
Finan郡elor Publice 群i le transmite către Trezoreria Bolintin Vale. 
16. Prezintă Camerei de Conturi a Jude郡ului Giurgiu situaţii şi documente, cu ocazia controalelor 
anuale realizate de această instituţie în vederea verificării modului de cheltuire a fondurilor publice. 
II.  Înădomeniulăcontabilit<郡ii 
1. Asigură organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii, utilizarea şi ţinerea registrelor contabile, întocmirea şi utilizarea 
documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate 
a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea 
documentelor pierdute, sustrase sau distruse. 
2. Urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea documentelor contabile. 
3. Efectuează activităţi regulate de control privind modul de desfăşurare a înregistrărilor contabile pe 
parcursul acestora, urmărind: regularitatea şi calitatea acestora, legalitatea documentelor, existenţa 
vizelor necesare pe circuitul documentelor conform dispoziţiei primarului Comunei Săbăreni. 
4. Asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, 
precum şi exactitatea datelor contabile furnizate. 
5. Asigură evidenţa patrimoniului primăriei Comunei Săbăreni în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
6. Asigură respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor şi formularelor comune 
privind activitatea contabilă şi normele metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, privind 
întocmirea şi utilizarea acestora. 
7. Efectuează facturarea cheltuielilor de întreţinere, urmăre群te încasarea acestora, precum şi virarea la 
bugetul local în termen legal a sumelor încasate. 
8. Asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi împreună cu secretarul general al comunei întocme群te 
demersurile necesare pentru recuperarea acestora. 
9. Întocmeşte situaţiile financiare ale Consiliului Local al Comunei Săbăreni pe baza informaţiilor 
privind încasarea veniturilor furnizate responsabilul cu încasarea impozitelor 群i taxelor locale, precum 
群i situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale privind activitatea proprie a primăriei comunei 
Săbăreni, la termenele stabilite prin Legea contabilităţii şi normele Ministerului de Finanţe. 
10. Realizează valorificarea inventarierii patrimoniului aflat în proprietatea şi/sau administrarea 
primăriei Comunei Săbăreni şi înregistrează în evidenţa contabilă eventualele diferenţe constatate 
(minusuri sau plusuri la inventar) de către comisia de inventariere avizate şi consemnate şi în procesul 
verbal întocmit de către aceasta, pentru punerea de acord a situaţiei scriptice cu situaţia faptică. 
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11. Realizează recepţia sumelor în Sistemul Naţional de Raportare FOREXEBUG în vederea 
efectuării plăţilor. 
12. Întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări 
şi către bugetul public consolidat, pe bază de documente justificative, legale, avizate şi aprobate 
conform dispozi郡iilor primarului. 
13. Întocmeşte şi depune pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice Declaraţia 300 - Decont de taxă pe 
valoare adăugată; 
14. Efectuează lunar inventarierea casieriei. 
15. Efectuează anual 群i pe parcursul anului inopinant, inventarierea magaziei. 
16. Întocmeşte şi depune în Forexebug - sistemul na郡ional de raportare formularele solicitate de 
Ministerul Finanţelor Publice; 
17. Răspunde de soluţionarea la termen şi în conformitate cu legislaţia în vigoare a corespondenţei 
distribuită. 
III.  În domeniul financiar 
1. Completează declara郡ia D100 privind obliga郡iile de plată la bugetul de stat 群i o transmite on-line 
către Administraţia Naţională de Administrare Fiscală. 
2. Re郡ine 群i depune garanţiile gestionare materiale. 
3. Organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale în conformitate cu OMFP nr.1792/2002, avizează angajamentele legale şi 
ordonanţările prin persoanele împuternicite de ordonatorul principal de credite pentru cheltuieli de 
personal. 
4. Întocme群te state de plată pentru indemniza郡ii electorale. 
5. Realizează recep郡ia sumelor de plată aferente salariilor pe capitole 群i articole bugetare în 
FOREXEBUG. 
IV.  Înădomeniulăsalariz<rii 
1. Colectează pontajele elaborate de structurile de specialitate ale instituţiei. 
2. 軍ine evidenţa concediilor de odihnă 群i a altor tipuri de concedii şi calculează drepturile aferente 
acestora. 
3. Primeşte certificatele medicale şi efectuează calculul acestora. 
4. Efectuează calculul salariilor şi răspunde de plata acestora conform legislaţiei şi prezenţei la 
programul de lucru, iar ulterior se asigură de înregistrarea acestora. 
5. Asigură calculul indemnizaţiei aferente concediului de odihnă şi a celui neefectuat până la data 
încetării raportului de serviciu/de muncă. 
6. Asigură calculul altor adaosuri salariale: sporuri, indemnizaţii şi a altor drepturi salariale potrivit 
legii. 
7. Întocmeşte documentele necesare pentru virarea la destinaţie a obligaţiilor către bugetul statului. 
8. Întocmeşte documentele necesare pentru a se efectua reţinerile din salarii pentru personalul 
instituţiei, acolo unde este cazul. 
9. Întocmeşte fluturaşii de salarii. 
10. Întocmeşte lunar situaţia recapitulativă a plăţilor efectuate privind plata salariilor şi o comunică 
Trezoreriei Bolintin Vale. 
11. 軍ine evidenţa conturilor în care se virează drepturile salariale. 
12. Întocmeşte şi depune declaraţia unică 112. 
13. Întocmeşte nota contabilă aferentă salariilor şi asigură operarea ei in contabilitate . 
14. Întocmeşte situaţiile statistice cerute de Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu cu privire la 
drepturile salariale acordate salariaţilor instituţiei. 
15. Completează şi eliberează adeverinţe de venit pentru salariaţii instituţiei. 
16. Se asigură de recuperarea indemnizaţiilor din FNUASS. 
17. Asigură întocmirea lunară a execuţiei bugetare pe cheltuieli de personal. 
18. Asigură întocmirea monitorizării lunare a cheltuielilor de personal. 
19. Asigură arhivarea documentelor elaborate în vederea predării la arhiva instituţiei. 
20. Respectă disciplina muncii. 
21. Respectă toate procedurile şi instrucţiunile de lucru în activitatea pe care o desfăsoară. 
22. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu 
caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu. 



23. Răspunde de integritatea patrimoniului încredinţat, de modul de gestionare şi utilizare al acestuia. 
24. Răspunde de deterioarea instrumentelor 群i dispozitivelor de lucru, dacă aceasta s-a produs din 
culpa sa directă şi anunţă imediat conducerea institutiei. 
25. Exercită 群i alte atribu郡ii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local 
sau dispozi郡ii ale primarului. 
V. Înădomeniulăs<n<t<Yiiăşiăsecurit<Yiiăînămunc< 
1. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 
instrucţiunile primite din partea superiorilor ierarhici, astfel încât să nu expună la pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate 
de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 
2. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele şi orice alte 
mijloace de lucru. 
3. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau 
să îl pună la locul destinat pentru păstrare. 
4. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 
dispozitivelor de securitate proprii şi să utilizeze corect aceste dispozitive. 
5. Să comunice imediat superiorului ierarhic orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate 
să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a 
sistemelor de protecţie. 
6. Să coopereze cu superiorii direcţi şi cu angajaţii Serviciului Extern de Prevenire şi Protecţie, atâta 
timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror cerinţe sau măsuri dispuse de către 
inspectorii de muncă 群i inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. 
7. Să coopereze cu superiorii direcţi şi cu angajaţii Serviciului Extern de Prevenire şi Protecţie, atâta 
timp cât este necesar, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de 
lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate. 
8. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
şi măsurile de aplicare a acestora. 
9. Să dea relaţiile solicitate inspectorilor de muncă şi  inspectorilor sanitari. 
10. Să informeze superiorul direct în cazul în care identifică factori de risc şi să ia măsurile 
corespunzătoare în cazul apariţiei unui pericol nou sau existent latent pentru siguranţa sau sănătatea 
personalului din instituţie. 
11. Să aducă la cunoştinţă şefului direct accidentele suferite de propria persoană. 
12. Să urmărescă permanent şi să informeze superiorul direct pentru a lua măsurile necesare în sensul 
menţinerii echipamentelor utilizate şi a mediului de muncă într-o stare corespunzătoare cerinţelor de 
securitate în muncă. 
13. Să informeze superiorul direct pentru oprirea procesului de muncă în cazul apariţiei unui pericol 
iminent. 
14. Să scoată din circuitul de utilizare orice echipament de muncă dovedit ca fiind necorespunzător în 
urma încercărilor şi să anunţe superiorul direct despre acesta. 
15. Să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă conform 
planificării stabilite de angajator împreună cu furnizorul serviciilor de medicina muncii. 
VI.  Înădomeniulăap<r<riiăîmpotrivaăincendiilor 
1. Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 
formă, de conducerea instituţiei. 
2. Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, 
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de superiorul direct sau persoane specializate, 
după caz. 
3. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 
apărare împotriva incendiilor. 
4. Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor 
de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 
incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva 
incendiilor. 
5. Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea instituţiei, în vederea realizării măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor. 
6. Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 
pericol iminent de incendiu. 
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7.  Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 
producerea incendiilor. 
 

IdentificareaăfuncYieiăpubliceăcorespunz<toareăpostului 
1. Denumire: CONSILIER 
2. Clasa: I 
3. Grad profesional: PRINCIPAL 
4.ăVechimeaăînăspecialitateănecesar<:ăăminimumă5ăani 
1.ăSferaărelaYional<ăintern<: 
a)ăRelaYiiăierarhice: 
- subordonatăfaY<ăde:ăprimar 
- superior pentru:  nu este cazul 
b)ăRelaYiiă funcYionale:ăcu celelalte compartimente din structura organizatorică a Primăriei Comunei 
Săbăreni 
c)ăRelaYiiădeăcontrol:ănu este cazul 
d)ăRelaYiiădeăreprezentare:ă numai în baza mandatului dat de conducătorul institu郡iei 
2. Sfera relaYional<ăextern<: 
a)ă cuă autorit<Yiă şiă instituYiiă publice:ă Consiliul Jude郡ean Giurgiu, Institu郡ia Prefectului Jude郡ului 
Giurgiu, Camera de Conturi Giurgiu, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu, 
Trezoreria Bolintin Vale, etc 
b) cu organizaYiiăinternaYionale:ăănu este cazul 
c) cu persoane juridice private: cu societă郡ile comerciale cu care institu郡ia are încheiate contracte de 
prestării servicii/ de lucrării, etc. 
3.ă Limiteă deă competenY<:ă are libertatea să ia decizii în interiorul compartimentului, menite să 
ducă la îndeplinirea atribuţiilor care îi revin prin fişa postului 
4.ăDelegareaădeăatribuYiiăşiăcompetenY<:ăîn cazul concediilor de odihnă, de incapacitate temporară de 
muncă sau în orice alt tip de concediu, precum 群i în alte cazuri speciale, atribu郡iile sunt preluate de 
către un func郡ioanar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
 

Întocmit de: 
1. Numele şi prenumele: ..................-...................... 
2. Funcţia publică de conducere: .....-....................... 
2. Semnătura .................................…-……………. 
3. Data întocmirii: ............................-...................... 
 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 
1. Numele şi prenumele: GHEORGHE CRISTINA       
2. Semnătura .................................……………….. 
3. Data ......................................………………..…. 
  

Contrasemnează: 
1. Numele şi prenumele: ................-............................ 
2. Funcţia: ......................................-............................  
3. Semnătura ...............…………...-.............…………   
4. Data ......................................….-……………....….    
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SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
 
 

Nr.554 /31.01.2020 
 

R E F E R A T 
 
 
 
  Având în vedere: 
- raportul final nr.245/20.01.2020 al concursului de recrutare organizat de Primăria Comunei Săbăreni 
pentru ocuparea unei func郡ii publice generale de execu郡ie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite 群i Taxe; 
- adresa nr. 299/21.01.2020 privind propunerea de numire a doamnei Gheorghe Cristina în func郡ia 
publică generală de execu郡ie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul 
Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite 群i Taxe; 
- acordul doamnei Gheorghe Cristina, înregistrat la Primăria Comunei Săbăreni cu nr.328/21.01.2020 
cu privire la numirea în func郡ia publică mai sus men郡ionată începând cu data de 06.02.2020; 
  În conformitate cu prevederile: 
- art.76 群i art.77 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările 群i completările ulterioare; 
- art.155 alin.(1) lit.d) 群i alin.(5) lit.e), art.473, art.528 alin.(1), alin.(2) 群i alin.(3) lit.a), art.529 alin.(1), 
alin.(2), alin.(4) 群i alin.(5) 群i art.536 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările 群i completările ulterioare; 
- art.3 alin.(1) 群i alin.(4), art.10 alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(6) 群i alin.(7) 群i art.11 din Legea - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 群i completările 
ulterioare; 
- anexei la H.C.L. nr.1/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru func郡ionarii publici 群i 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Săbăreni, jude郡ul 
Giurgiu; 

 軍inând cont de faptul că, doamna Gheorghe Cristina a promovat concursul organizat în data de 
17.01.2020. 

 Luând în considerare faptul că odată cu intrarea în vigoare a Legii cadru de salarizare a 
personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază pentru func郡ionarii publici 群i personalul 
contractual din cadrul familiei ocupa郡ionale ”administra郡ie” se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local. 

 Propunem numirea doamnei Gheorghe Cristina începând cu data de 06.02.2020, pe perioadă 
nedeterminată, cu normă întreagă, în func郡ia publică generală de execu郡ie vacantă de consilier, clasa I, 
grad profesional principal, grada郡iaă 2,ă înă cadrulă Compartimentuluiă Financiară - Contabil, 
Impoziteă群iăTaxeă群i stabilirea salariului de bază brut lunar de 4.826 lei. 
  Fa郡ă de cele men郡ionate mai sus, vă rugăm să fi郡i de acord cu emiterea dispozi郡iei de numire în 
func郡ie a doamnei Gheorghe Cristina, începând cu data de 06.02.2020. 
 

 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  

NICA MIRELA 


