
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU  

           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
 

 

HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice si  personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Florica,  

judeţul Buzău incepand cu luna ianuarie 2019 

 

Consiliul Local al Comunei Florica  ,judetul Buzau, 

     Avand in vedere: 

      - expunerea de motive a primarului comunei inregistrată la 
nr.103/17.12.2018; 

     - raportul compartimentului financiar-contabil inregistrat 
nr.105/17.12.2018; 

     - avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Florica; 

    - prevederile art. 10 alin. (2), art. 11, art.19, anexa nr. VIII cap. 1 lit. A pct 
III si cap. II lit. A pct. 4, art 38 alin. 2, lit b, din legea Cadru nr. 153/din 28 
iunie2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

    - prevederile Hotararii de Guvern nr. 937/2018 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată incepand cu luna 
Ianuarie 2019 ; 

    -Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul Muncii,republicată; 

    -Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, actualizată; 

    -Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarului public, republicată; 

    -HCL nr.13/23.03.2018 privind aprobarea organigramei, statului de 
functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Florica, pe anul 2018; 

     -prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 



     - prevederile art. 36 alin. (1) si alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi 115, alin.( 1), lit. b din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
	

HOTARASTE : 
 

           Art.1. Se aproba stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice 
si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, 
din aparatul propriu al Consiliului Local al Primariei Comunei Florica 
incepand cu luna Ianuarie 2019. 

  Art.2. (1) Salariile de baza pentru pentru functiile publice si 
personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administraţie,, din 
aparatul propriu al Consiliului Local al Primariei Comunei Florica, sunt 
cuprinse in anexa I care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

(2) Salariile de bază din prezenta  Anexă sunt stabilite pentru 
gradaţiile  

0-5 corespunzătoare transelor de vechime in muncă, potrivit dispoziţiilor 
art.10 alin(2)-(4) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice; 

            Art.3. Primarul comunei împreună cu serviciul financiar-contabil  va 
duce la indeplinire prevederile  prezentei hotărâri prin emiterea de dispoziţii 
individuale de reîncadrare a funcţionarilor publici şi personalului 
contractual, prin stabilirea salariului de bază şi a salariului lunar, în 
condiţiile legii. 

            Art.4. Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si 
institutiilor interesate prezenta hotarare. 

 

 

Presedinte de sedinta, 

Consilier,  

ALDEA LENUTA 

                                                                           



                                                                                   Contrasemneaza,  

                                                                                   Secretar delegat  

Lupu Marcelica Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.50/28.12.2018 

Florica 

 

 

 

 

Această	hotărâre	a	fost	adoptată	de	Consiliul	Local	al	comunei	Florica	în	şedinţa	din	
data	de	28.12.2018,	cu	respectarea	prevederilor	art.	45	alin.	(1)	din	Legea	nr.	215/2001,	a	
administraţiei	publice	locale,	republicată	şi	actualizată,	cu	un	număr	de	9	voturi	pentru,	-	
abţineri	 şi	 –	 voturi	 împotrivă,	 din	 numărul	 total	 de	 9	 consilieri	 în	 funcţie	 şi	 9	 consilieri	
prezenţi	la	şedinţă.	

	

	

	

	 	


