
	
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
                                                             HOTĂRÂRE 

privind completarea anexei nr.2 la HCL nr. 9/2020 privind stabilirea salariilor de 
baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Florica,  începând 1 octombrie 2021 

 
Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău 
 Având în vedere: 

Ø Referatul de aprobare  al primarului Comunei Florica, Judetul Buzău, 
înregistrat sub nr. 1700/07.09.2021 

Ø raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului de 
resort, înregistrat sub nr. 1705/07.09.2021 

Ø prevederile art. 2 alin 1, art. 6, art 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

Ø prevederile Hotărâri nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim 
brut  pe tară garantat în plată; 

Ø prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ø  art. 11, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit  

din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare: 
Ø prevederile Hotărârii Consiliului local Florica nr. 41/2021 privind aprobarea 

Planului de 
pază al  Comunei Florica, judetul Buzau ; 

Ø prevederile Hotărârii Consiliului local Florica nr. 45/2021 privind aprobarea 
Structurii  

organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Florica; 

 Luând în considerare prevederile art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnica legislativă la elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si 
completările ulterioare; 

În temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare,emite urmatoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.l Se aprobă completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 9/2020 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Florica,  începând cu 1 octombrie 2021, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate 

Art.3. Secretarul comunei Florica va comunica prezenta hotărâre autorităţilor, 
persoanelor fizice şi juridice interesate 

 
                 Presedinte de sedinţă, 
                        Consilier,                                             Contrasemnează 
                    Nicolescu Elena                             Secretar general delegat comună,   
                                                                             Lupu Marcelica Adriana 
 
 Nr.46 
 Florica 21.09.2021 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa ordinara din data de 21.09.2021 cu 
respectarea prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _8_voturi pentru 
,__0 abtineri si __0 voturi impotriva , din numarul total de 9 consilieri in functie si 8 consilieri prezenti la sedinta	

	
  


