
 
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

COMUNA    BUTURUGENI  

DISPOZITIE 

  privind  modificarea  raportului  de serviciu al d-nei Dogaru Petruta Liliana ,prin 

transfer la cererea  functionarului public  

 

PRIMARUL COMUNEI  BUTURUGENI  

 
Având în vedere: 

 

-cererea doamnei  Dogaru Petruta Liliana, secretar general al UAT Gradinari,inregistrata la 

Primaria comuneiButurugeni sub umarul  1791 din  29.03. 2021 ; 

-adresa nr.  1793  din  data de 29.03.2021  emisa de  Primaria Comunei Buturugeni, judetul 

Giurgiu   , inregistrata la Primaria comunei Gradinari sub numarul 1987 din  29.03.0321  prin 

care se  face cunoscut  ca a fost aprobat  transferul la cererea functionarului public, incepand cu 

data de 30.04.2021 al doamnei  Dogaru Petruta Liliana ; 

-Dispozitia nr. 72 din 09.04.2021 a Primarului comunei Gradinari, judetul Giurgiu; 

-prevederile H.C.L.  nr. 33   din 28.07.2021 privind salarizarea personalului   platit  din  bugetul 

local al comunei Buturugeni, judetul Giurgiu , modificata prin H.C.L. nr 51 din 23.11.2017  si 

H.C.L. nr. 11 din 22.03.2018; 

-prevederile Legii nr. 153/2017 privind  salarizarea personalululi platit din  fonduri publice  cu 

modificarile  si completarile ulterioare; 

-prevederile art.  506, alin. (1)  lit. ”b”    si alin (8)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ulterioare ; 

-prevederile art. 155 alin. (1) lit.” d” si alin. (5) lit.”e”   din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile ulterioare; 

In temeiul art 196 alin. 1 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul administrativ : 

 

D I S P U N : 

 

Art.l-Începând cu data de  30.04.2021 ,  se modifica raportul de serviciu al d-nei 

Dogaru Petruta Liliana , secretar general al UAT Gradinari  , prin 

transfer   la cererea functionarului public din functia publica de  secretar 

general al UAT Gradinari ,in functia publica de consilier  superior  in cadrul  

compartimentului secretariat-relatii cu publicul    in aparatul de specialitate al 

primarului  comunei  Buturugeni, cu  un salariu   brut  de 6.913 lei brut.  

 

Art. 2 Transferul  se face intr-o functie   publica de nivel inferior, in urma 

aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul  



institutiei publice la care se solicita,   respectiv  Primarul comunei 

Buturugeni, judetul Giurgiu . 

Art.3 Atributiile postului   sunt  prevazute  in  fisa postului , anexa la prezenta 

dispozitie  
 

Art.4-Secretarul general al  comunei  Buturugeni  , judetul Giurgiu si 

compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

Primariei comunei Buturugeni  ,judetul Giurgiu,vor aduce la indeplinire 

prevederile prezentei dispozitii. 

 

 

Art.5-Secretarul  general al comunei Buturugeni,judetul Giurgiu,va comunica un 

exemplar din prezenta dispozitie tuturor persoanelor si institutiilor interesate. 

 

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZA, 

Preda Dumitru                                SECRETAR GENERAL UAT BUTURUGENI 

 Stan Dumitru 
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