
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU  

           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
 

 
HOTARARE 

privind  stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si  personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica,  

judetul Buzau pentru anul 2020 
 
Consiliul Local al Comunei Florica  ,judetul Buzau, 
     Avand in vedere: 
      - referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat la nr.123/21.01.2020; 
     - raportul compartimentului financiar-contabil inregistrat nr.238/31.01.2020; 
     - avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica; 
     -prevederile Legii Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice; 
        -HCL nr.6/17.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al consiliului local 
Florica pe  anul 2020 ; 

-prevederile H.G. nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de baza minim brut 
pe tara garantat in plata; 

- prevederile art.417 alin.(1) coroborat cu prevederile art. art.552, alin.(1), din 
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ; 
      -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, modificată şi completată ulterior,  

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata , 
In temeiul art. 139 alin. 1) si art.196, alin. 1, lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ 
 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

        Art.1. Aprobarea  salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul  
contractual, platit din fonduri publice din cadrul  aparatului de specialitate al  
primarului comunei Florica,  judetul Buzau pentru anul 2020. 
     Art.2. (1) Salariile de baza pentru pentru functiile publice si personalul 
contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, din aparatul propriu al 
Consiliului Local al Primariei Comunei Florica, sunt cuprinse in anexele 1 si 2 care 
sunt parte integranta la prezenta hotarare. 

              (2)Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, 
conform art.15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de o majorare 
de 10% a salariului de bază iar personalul care isi desfasoara activitatea intre orele   



 
 
22,00 - 06,00, beneficiaza de o majorare  de 25% în conformitate cu prevederile art.20 
din aceiasi ordonanta. 

Art.3 Prezenta hotărâre de consiliul local se completează cu prevederile LEGII-
CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, modificată, precum şi cu celelalte acte normative din domeniul salarizării 
personalului bugetar. 

Art. 4 - Începând cu data prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 

Art.5.Primarul comunei împreună cu serviciul financiar-contabil  va duce la 
indeplinire prevederile  prezentei hotarari 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.6. Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si institutiilor 
interesate prezenta hotarare. 
 

 
Presedinte de sedinta, 

Consilier,  
Cană Viorel 

                                                                           
 

                                                                             Contrasemnează,  
                                                                       Secretar  general delegat comuna 

                                                                            Lupu Marcelica Adriana 
 
 

 
 

Nr.9/17.02.2020 
Florica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 17.02.2020, cu respectarea 
prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de ___voturi pentru ,____ abtineri si____ 
voturi impotriva , din numarul total de ____ consilieri in functie si _____ consilieri prezenti la sedinta. 

 

 


