ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA MOVILA BANULUI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.42/28.06.2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau
Consiliul local al comunei Movila Banului, judeţul Buzău,
- expunerea de motive a Primarului comunei Movila Banului înregistrată
la nr.3241/19.06.2019
- raportul compartimentului contabilitate, impozite si taxe si achizitii
publice înregistrat la nr. 3242/19.06.2019
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local inregistrat la numarul
3243/19.06.2019
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.937/10.12.2018 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- prevederile art. 11)din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile anexei nr. VIII
cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV” din aceeaşi lege rezultă că ” (1)
Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene,
primării şi consilii locale şi din serviciile publice 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.
- prevederile Legii nr 53/2003 privind Codul Muncii
- prevederile art 38 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. "a" şi lit. „d” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Cu data prezentei hotarari, se stabilesc salariile de bază pentru
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Movila Banului – familia ocupaţională „ Administraţie ”
(2) Salariile de bază stabilite potruivit alin. (1) pentru personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului sunt
prevăzute în Anexa nr. 1
(3) Salariile de bază din Anexa nr. 1 sunt stabilite pentru gradaţia 0 şi pentru
cele 5 gradaţii , corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, conform
dispoziţiilor art. 10, alin. 2 - 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
Art.2. (1) Personalul prevăzut la art.1 beneficiază de toate celelalte drepturi
salariale şi asimiliate salariilor care se cuprind în venitul salarial şi se acordă
direct prin aplicarea prevederilor Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, precum şi prin aplicarea actelor
normative subsecvente , prevăzute de aceeeaşi lege cadru.
(2) Salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 1 se vor acorda prin acte
administrative individuale emise de conducătorul autorităţii publice locale, cu
respectarea prevederilor art. 11, alin. (4) şi art. 25 din Legea cadru;
Art.3. (1) Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Compartimentul contabilitate, impozite si taxe si achizitii publice, vor
aduce la îndeplionire prevederile prezentei;
Art.5. Soluţionarea contestaţiilor privind stabilirea salariilor în conformitate cu
prezenta hotărâre şi reîncadrarea se face în condiţiile art. 37 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .
Art.6.Secretarul comunei Movila Banului va comunica prezenta Primarului
comunei Movila Banului, serviciului buget-finanţe şi Instituţiei Prefectului –
judeţul Buzău.

Presedinte sedinta ,
Dumitru Paul

Avizat pentru legalitate,
Secretar delegat
Ionita Alexandru Florin

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Movila Banului in sedinta din
data de 28.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin 1, 2 sau 3 din legea 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata , cu un numar de 9 voturi pentru, 0 abtineri si 0
voturi impotriva , din numarul total 9 de consilieri in functie si 9 consilieri prezenti la
sedinta.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local
nr.______/_________

Salariul de baza si coeficientul de ierarhizare
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Notă : Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit
nivelului studiilor, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiei de la cabinetul primarului comunei,

