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                   R O M Â N I A      PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Glodeanu Sărat, precum şi ale serviciilor publice aflate în subordinea 

Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 

numărul 8572/30 decembrie 2019;  
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

înregistrat cu numărul 8573/30 decembrie 2019; 

- HCL Glodeanu Sărat nr. 63/18 decembrie 2019 privind aprobarea organigramei și a statului 

de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău 

- prevederile HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată 

- prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază pentru funcţionarii publici, 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glodeanu 

Sărat – familia ocupaţională „Administraţie”, precum şi ale serviciilor publice aflate în subordinea 

Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 şi 

nr. 2 la prezenta hotărâre. 

(2) Salariile de bază stabilite potrivit alin. (1) pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Glodeanu Sărat, sunt prevăzute în Anexa nr. 1, iar pentru 

personalul contractual, precum şi ale serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local, 

sunt prevăzute în Anexa nr. 2. 
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(3) Salariile de bază din Anexele nr. 1 şi 2 sunt stabilite pentru gradaţiile 0 - 5, 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 aceeaşi 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) Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotârârea Consilului local Glodeanu Sărat nr.  

57/13 decembrie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău, precum și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4 Compartimentul Resurse Umane, Stare Civilă și Achiziții Publice, precum şi 

Compartimentul Financiar – Contabil – ImpozIte și Taxe Locale, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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 general al comunei Glodeanu Sărat va asigura comunicarea hotărârii 

autorităților și instituțiilor interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 
 

Nr. 64/30 decembrie 2019 

 
       

           INIȚIATOR,                                                   AVIZAT,                              

     Primar,                                 Secretar general UAT,                    

      Neculai STOICA                                            Corina CAZACU   


