
Anexa la adresa nr. 991/  2020 

Privind Dispozitiile Primarului comunei Magura 

 
Numarul si 
data actului 
administrativ 

 
Denumirea  actului administrativ 
conform titlului actului administrativ  

 
Act cu caracter 
normativ 
 
Da=1/Nu=0  

Obiectiile 
formulate de 
secretarul UAT –
ului  
Da=1/Nu=0 

D.P. nr. 
28/17.02.2020 

Dispozitie privind menținerea doamnei 
Rotaru Luminita în funcţia publică de 
execuție de referent grad profesional 
superior în  cadrul aparatului de 
specialitate  al primarului comunei 
Măgura, judeţul Buzău. 
   

0 0 

D.P. nr. 
29/17.02.2020 

Dispozitie   privind plata ajutorului de 
încălzire  pentru familiile şi persoanele 
singure prevăzute la alin. (1), beneficiare 
ale ajutorului social stabilit potrivit Legii 
nr. 416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

            0           0 

D.P. nr. 
30/28.02.2020 

Dispozitie  privind acordarea și plata 
unui ajutor de urgență doamnei Prica 

Gratiela 
 

0 0 

D.P. nr. 
31/28.02.2020 

Dispozitie  privind stabilirea salariului 
brut al doamnei Milea Gabriela-Stefania, 
având funcţia publică de executie de 
inspector grad profesional principal în 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Măgura, judeţul 
Buzău. 
 

 
 

0 0 

D.P. nr. 
32/28.02.2020 

Dispozitie  privind stabilirea salariului 
brut al doamnei Rotaru Luminita, având 
funcţia publică de executie de referent 
grad profesional superior în  cadrul 
aparatului de specialitate  al primarului 
comunei Măgura, judeţul Buzău. 

 

0 0 

D.P. nr. 
33/28.02.2020 

Dispozitie  privind stabilirea salariului 
brut al doamnei Stanciu Veronica, având 
funcţia publică de executie de referent 
grad profesional superior in  cadrul 
aparatului de specialitate  al primarului 
comunei Măgura, judeţul Buzău. 
 

0             0 

D.P. nr. 
34/28.02.2020 

Dispozitie  privind stabilirea salariului 
brut al domnului Stanciu Fanel, având 
funcţia publică de executie de referent, 
grad profesional superior, în cadrul 
aparatului de specialitate  al primarului 
comunei Măgura, judeţul Buzău. 

0 0 



D.P. nr. 
35/28.02.2020 

Dispozitie  privind stabilirea salariului 
brut al domnului Sirbu Ion, având 
funcţia publică de executie de referent 
grad profesional principal în cadrul 
aparatului de specialitate  al primarului 
comunei Măgura, judeţul Buzău. 

 

0 0 

D.P. nr. 
36/28.02.2020 

Dispozitie  privind stabilirea salariului 
brut al domnului Enache Viorel-Nelus, 
având funcţia contractuală de executie 
de muncitor calificat I – electrician în  

cadrul primariei comunei Măgura, 
judeţul Buzău  

0 0 

D.P. nr. 
37/28.02.2020 

Dispozitie  privind stabilirea salariului 
brut al doamnei Sirbu Cristina-Gina, 
având funcţia contractuală de executie 
de îngrijitor cladiri cu ½ norma de lucru 
în cadrul primariei comunei Măgura, 
judeţul Buzău. 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 

D.P. nr. 
38/28.02.2020 

 
Dispozitie privind stabilirea salariului 
brut al doamnei Simion Daniela, având 
funcţia contractuală de executie de agent 
de turism în cadrul primariei comunei 
Măgura, judeţul Buzău. 
 
   

 
 

 

 

 
D.P. nr. 

39/28.02.2020 

Dispozitie privind stabilirea salariului 
brut al doamnei Podoreanu Ana-Maria, 
având funcţia contractuală de executie 
de agent de turism în  cadrul primariei 
comunei Măgura, judeţul Buzău. 
 

  

 
 

D.P. nr. 
40/28.02.2020 

Dispozitie privind stabilirea salariului 
brut al domnisoarei Mirea Mihaela 
Elena, având funcţia contractuală de 
executie de guard în cadrul primariei 
comunei Măgura, judeţul Buzău 

  

 
 

D.P. nr. 
41/28.02.2020 

 
 Dispozitie privind stabilirea 
salariului brut al domnisoarei Nita 
Otilia-Valentina, având funcţia publică 
de conducere de secretar general al  
comunei Măgura, judeţul Buzău. 
 

  

D.P. nr. 
42/28.02.2020 

Dispozitie privind stabilirea salariului 
brut al domnului Nica Gicu, având 
funcţia contractuală de executie de sofer 
pentru deservirea microbuzului scolar în  
cadrul primariei comunei Măgura, 
judeţul Buzău. 
 
 

  



 

Secretar general,  

 
 
 

D.P. nr. 
43/28.02.2020 

 
Dispozitie privind stabilirea 
salariului brut al domnisoarei Corbu 
Paula Alexandra avand funcția de agent 
agricol în cadrul primariei comunei 
Măgura, judeţul Buzău. 
 
  

  

 
 
 
 

D.P. nr. 
44/28.02.2020 

 
Dispozitie privind stabilirea salariului 

brut al domnului Dobrita Valentin 
Cristian avand funcția de muncitor 

necalificat în cadrul primariei comunei 
Măgura, judeţul Buzău. 

 
 

 

  

D.P. nr. 
45/06.03.2020 
 
 
 

 
Dispozitie privind suspendarea 

contractului de munca al doamnei Blaja 
Ana-Maria ca asistent personal al 

persoanei cu handicap grav  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D.P. nr. 
46/10.03.2020 

 
Dispozitie privind angajarea ca asistent 
personal al persoanei cu handicap grav  

a domnului Blaja Jan-Claudiu  
 

  


