
R O M Â N I A 
Judeţul Buzău 

Comuna Movila Banului 
CONSILIUL LOCAL 

  
HOTĂRÂREA NR.34/28.07.2017 

privind  stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalucontractual din aparatul de specialitate  al primarului 

comunei Movila Banului, judetul Buzau 
 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Movila Banului, judetul 
Buzău, înregistrată cu numărul 3266/16.06.2017;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului, înregistrat cu numărul 3267/16.06.2017 

- raportul comun de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei Movila Banului, înregistrat sub numărul 
3268/16.06.2017 

-  Hotararea Consiliui local nr de aprobare a organigramei si a statului 
de functii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau 

- Prevederi art1, art 2, art 6, art 7 si art 11 din Legea  cadru nr 153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice  
 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) lit. a) și art. 115, alin. (1) 
lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1 (1)  Incepand cu luna iulie 2017 salariile de baza pentru 
functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau se stabilesc in 
concordanta cu nomenclatorul si ierarhia functiilor publice si contractuale 
dindministratia publica locala prevazute in anexa VIII la Legea cadru nr 
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
          (2) salariile  de baza stabilite pentru functionarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al primaruluicomunei Movila Banului, judetul 
Buzau sunt cele prevazute in anexa nr 1  parte integranta din prezenta 
hotarare 
          (3) salariile de baza  stabilite pentru personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, 
judetul Buzau sunt cele prevazute in anexa nr 2 parte integranta din 
prezenta hotarare 
 



Art. 2  Salariile  lunare ale personalului prevazut la art 1 se vor stabili 
prin acte administrative  individuale emise de conducatorul autoritatii 
publice locale 
Art. 3  Secretarul comunei Movila Banului va asigura comunicarea 
hotararii autoritatilor, persoanelor si institutiilor interesate  
 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA. 
PETRE MANEA                                   
 
 

 CONTRASEMNEAZA 
                                                                 IOSIV MIRELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Movila Banului 
in sedinta din data de 28.07.2017_cu respectarea prevederilor art.45 alin .1), 2) din 
Legea nr.2015/2010, a administratiei publice locale , rep., cu un numar de 10voturi 
pentru, 0abtineri si 0 voturi impotriva, din numarul total de 11consilieri in functie si 
10 consilieri prezenti la sedinta. 


