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Nr.71 /22.11.2021                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                              PROIECT   

HOTARARE 

Privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.12/27.02.2020 privind  stabilirea 

salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din 

aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala “Administratie”  

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele inregistrat la 

nr.4518/22.11.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr.4519 /22.11.2021; 

- H.C.L.nr.18/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al  Comunei 

Pietroasele pe anul 2021; 

-prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice; 

-prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

-H O T Ă R Ă Ş T E- 

 

    Art.1. Cu data adoptarii prezentei hotarari Anexa nr.2 din HCL nr. 

12/27.02.2020 privind  stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia 

ocupationala “Administratie” se modifica corespunzator. 

    Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.12/27.02.2020 raman neschimbate. 

     Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din 

O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache 

 

                                                                                                        Avizeaza  

                                                                                                Secretar general, 

                                                                                                 Matache Aurelia 

 



 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

NR. 4518/22.11.2021 

 

                                            REFERAT DE APROBARE 

la proiectului de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la HCL 

nr.12/27.02.2020 privind  stabilirea salariilor de baza pentru 

functionarii publici si personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului, familia ocupationala “Administratie”  
 

 

Primarul, in calitatea sa de ordonator principal de credite, are 

potrivit art.3, alin.(1) din Legea nr.153/2017, atributia de a gestiona 

sistemul de salarizare, iar in calitatea de autoritate executiva, are, in 

conformitate cu art.136, alin.1 coroborat cu art.155, alin.(1), lit.c) si 

d), alin.(4) , lit.a) si alin.(5), lit.a)-e) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, atributia de a propune autoritatii deliberative 

aprobarea unui astfel de proiect de act administrativ. 

Ierarhizarea functiilor publice de executie s-a facut prin 

raportare la art.392, alin.1, 2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ.Totodata s-a avut in vedere si prevederile art.393 din 

OUG nr.57/2019. 

Avand in vedere faptul ca in  statul de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului functia contractuala de muncitor calificat  

vacanta prin pensionarea domnului Ganea Vasile se transforma in 

functie contractuala de sofer I, fiind necesara si stabilirea unui venit 

salarial. 

Nivelul veniturilor salariale se stabilesc in conditiile prevazute 

la alin.(1) si (2) ale art.11, cu respectarea intocmai a alin.(4) al acestui 

articol din Legea nr.153/2017, in sensul ca venitul cel mai mare din 

ierarhie nu depaseste nivelul indemnizatiei lunare a functiei de 

viceprimar al comunei Pietroasele. 

           In consecinta, solicit plenului Consiliului local sa analizeze si sa 

adopte proiectul de hotarare in forma prezentata. 

PRIMAR, 

Cornel Enache 
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Nr.4519/22.11.2021                      Aprob.Primar, 

         ____________ 

 

Referat 

la proiectului de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la HCL 

nr.12/27.02.2020 privind  stabilirea salariilor de baza pentru 

functionarii publici si personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului, familia ocupationala “Administratie” 

  

Subsemnata Badea Adriana, consilier juridic  la Compartimentul 

juridic si resurse umane, avand in vedere urmatoarele: 

- Art. 11 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice unde se precizeaza : 

“pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al 

consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi 

serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea 

acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării 

organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după 

caz, a reprezentanţilor salariaţilor”; 

- Legiuitorul a prevazut pentru salariatii din cadrul 

administratiei publice locale doar nomenclatorul si ierarhia 

functiilor publice ( anexa nr.VIII), iar pentru functiile de 

demnitate publica , conform art.13, alin.(1) indemnizatiile 

lunare se determina prin inmultirea coeficientilor din anexa 

nr.IX, cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata; 

- Faptul ca pentru postul vacant contractual transformat din 

muncitor calificat I in functie contractuala de executie de sofer 

I, nu este stabilit in Anexele privind stabilirea salariiilor  niciun 

venit salarial; 

-  Va rog sa aveti in vedere initierea unui proiect de hotarare 

privind stabilirea salariului pentru functia contractuala 

vacanta transformata. 

Compartiment resurse umane, 
 

 

 



 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

NR.________ DIN 25.11.2021 

 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

la proiectului de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la HCL 

nr.12/27.02.2020 privind  stabilirea salariilor de baza pentru 

functionarii publici si personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului, familia ocupationala “Administratie”  
 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 25.11.2021, a 

analizat  proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la 

HCL nr.12/27.02.2020 privind  stabilirea salariilor de baza pentru 

functionarii publici si personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului, familia ocupationala “Administratie” , il 

avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a 

sedintei ordinara din data de 25.11.2021. 

 

 

COMISIA, 

 

1. Valcu Nicolae – presedinte ______________ 
2. Gheorghe Mioara – secretar_____________ 

   3. Mares Marcel  __________________ 
    4. Balaceanu Liliana Daniela______________ 

    5. Rotaru Mihail Aurelian__________________ 

 
 

 

 

 
 


	Nr.71 /22.11.2021
	PROIECT
	REFERAT DE APROBARE

