
R O M Â N I A 
Comuna Movila Banului 

Judetul Buzau 
P R I M A R 

  
DISPOZIŢIE Nr.42 

privind promovarea in grad profesional doamnei Corbu 
Marilena referent in cadrul compartimentului asistenta 
sociala si autoritate tutelara de la nivelul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul 
Buzau 

 
Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzău, 
Având în vedere: 

- Referatul de specialitate inregistrat la numarul 598/9.02.2021 
- prevederile  Hotârârii Consilului local Movila Banului nr.  42/28.06.2019 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului; 

-  prevederile  Hotârârii Consilului local Movila Banului nr. 4/26.01.2021  privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Movila Banului, pe anul  2021; 

- prevederile  art.  11, art 12  din Legea - Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

- prevederile art.478, art.479 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
- rezultatul final al concursului de promovare in gard profesional inregistrat sub 

numarul 597/9.02.2021 al doamnei Corbu Marilena, referent in cadrul 
compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara in cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind  normele de tehnica  legislativa pentru 
elaborarea  actelor normative , republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de urgenta nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ: 

DISPUNE: 
Art.1 Incepand cu data de 10.02.2021 , doamna Corbu Marilena referent 
principal, gradatia 4 in cadrul compartimentului asistenta sociala si autoritate 
tutelara promoveaza in gradul profesional superior, gradatia 4 in cadrul 
compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara de la nivelul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
Art.2 Începând cu data de 10.02.2021, se stabileste salariu de baza lunar al 
doamnei Corbu Marilena  referent grad profesional superior, gradatia 4 in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Movila Banului, judetul Buzău, 
in cuantum de 4445 lei brut, la care se adauga indemnizatia de hrana de 347 



lei conform coeficientului de ierarhizare, ca urmare a promovarii concursului in 
grad profesional din data de 9.02.2021. 
Art.3 Compartimentul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe si Achizitii Publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului,  va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, în condițiile și termenele 
prevăzute de lege. 
Art.4 Secretarul general al comunei Movila Banului, judetul Buzău, va asigura 
transmiterea prezentei dispoziții autorităților, instituțiillor și persoanelor 
interesate în condițiile și termenele prevăzute de lege. 
 
 
Movila Banului, 12.02.2021 
 
 
PRIMAR                                               
MOISE DORIN ROMICA                   

 Contrasemnează 
           Secretar general, 
Ionita Alexandru Florin   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


