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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 

cu sediul în localitatea  Dămienești, comun Dămienești, județul Bacău,  str.Vasile Morţun, nr. 78, cod poștal 607135,  
telefon 0234222502, fax 0234 222870,   e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I Ț I A 

Nr.  86  din  31 mai 2021 
 

privind numirea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Compartimentului Agricol al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei 

DĂMIENEȘTI, județul BACĂU. 
  

Primarul comunei Dămienești, judetul Bacău; 
 
Avand in vedere: 
 referatul nr. 2024 din 31.05.2021 al secretarului general  Verde Matilda; 
 raportul final al comisiei de concurs nr. 1903/24.05.2021 prin care s-a declarat 

,,ADMIS,, candidatul Bulai Paul, pentru ocuparea functiei publice de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol 
al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU; 

 propunerea de numire în functia publică de execuție de consilier clasa I, grad 
profesional debutant, a domnului Bulai Paul. 

 prevederile art. 76 si 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata 
ulterior; 

 prevederile art. 473, art. 474, art. 528 coroborat cu art. 529 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 prevederile art.2, alin.(1), lit.a, art.10, alin.(4), art.11, și art. 38, alin.(3), lit.,,e,, 
alin.(7) și ale anexei VIII, capitolul II, lit. A), pct. IV, lit.b, din Legea - cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 prevederile Hotărârii nr. HCL nr. 5/11.01.2021, privind stabilirea indemnizatiilor 
demnitarilor si al  salariilor de bază ale personalului contractual  respectiv al  
functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al consiliului local, primăriei si 
serviciilor subordonate, în anul 2021 a Consiliului Local al comunei Dămienești, 
județul Bacău 

 HCL nr. 8/26.02.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al primarului  comunei Dămienești, județul Bacău a 
Consiliului Local al comunei Dămienești, județul Bacău privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei  Dămienești– familia ocupaţională ,, 
Administraţie,, ; 
 

        In temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit. “b”, art.197 alin.(1), art.200 si art. 473, 
din O.U.G. nr.57/2019 prvind Codul administrativ, 
 
 

D I S P U N E : 
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Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021, domnul Bulai Paul, CNP-1871214046195, se 
numește în functia publica de execuție de consilier clasa I, grad profesional debutant, 
gradație 2, compartiment agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Dămienești, județul Bacău, urmare a examenului de ocupare a functiei publice  
de executie organizat în data de 24 mai 2021; 
 
Art.2. (1) Cu aceeasi data se stabilește salariul de bază brut al domnului Bulai Paul în 
cuantum de 3437 lei/luna. 
            (2)  Începând cu data de 1 iunie 2021, dl Bulai Paul, beneficiază de indemnizatie 
de hrană, în cuantumul lunar de 347 lei. 
 
Art.3. Funcționarul public numit la art.1 va exercita atribuțiile prevăzute în fișa postului 
prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispozitie. 
 
Art.4. Prezenta dispoziție se poate ataca la Tribunalul Bacău, în termen de 30 de zile de 
la comunicare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, după efectuarea procedurilor prealabile. 
 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredintează 
secretarul general UAT Dămienești, d-na Verde Matilda și compartimentul contabil din 
cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului comunei. 
 
Art.6. (1) Prezenta dispoziție se comunică: 

 Instituției Prefectului județului Bacău 
 A.N.F.P. București 
 Compartimentului financiar contabil 
 D-lui Bulai Paul 

           (2) Prevederile prezentei vor afișate la sediul primăriei și vor putea fi consultate 
pe site-ul primăriei la adresa: www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/ 
DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE. 
 
 
 

Primar, 

RĂILEANU Vasilică Cătălin 

 

 

Contrasemnează de legalitate, 

Secretar general UAT, 

VERDE Matilda 

 


