
 

 

                                                        R O M Â N I A  
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
  H O T Ă R Â R E  

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea 

Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău 
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău,întrunit în şedinţă ordinară  
 
Având în vedere: 

-expunerea de motive a viceprimarului comunei Sageata , judeţul Buzău , 

domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , 

conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală , cu modificările şi completările ulterioare, înregistrata la nr. 

167/22.08.2018, 

- raportul de specialitate al dlui Crăciun Florin , consilier în cadrul 

compartimentului contabilitate , impozite şi taxe locale înregistrat la 

nr.168/22.08.2018 

- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat la nr.169/22.08.2018, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

-prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.22/2018 privind reorganizarea 

„ Compartimentului de Alimentare cu Apă „ fără personalitate juridică , din structura 

aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , într-un 

serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata , 

sub denumirea „Serviciu Public de Alimentare cu Apă Săgeata „.  

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

fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

        -   prevederile Hotărâri de Guvern  nr.846/2017 privind stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară  garantat în plată; 



 

 

În temeiul prevederilor art.36 alin (9) ,art.45 , alin. (1) ,lit.”a” şi art.115 

alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public cu personalitate 

juridică din subordinra Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău , conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.2 Salariile de bază stabilite potrivit art.1 sunt stabilite pentru gradaţia 0 şi 

celelalte 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă potrivit dispozitiilor 

de la art.10, alin.(2) – (4) din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 

 Art.3  Drepturile salariale ale personalului contractual din cadrul Serviciului 

Public de Alimentare cu Apă Săgeata , se stabilesc prin dispoziţie a primarului 

comunei Săgeata , judeţul Buzău .  

Art.4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 

și persoanelor interesate ( Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău , Viceprimarului 

Comunei Săgeata , judeţul Buzău care îndeplineşte şi atribuţiile de primar , 

Compartiment contabilitate  ) 

 
 Preşedinte de Şedinţă  
               Consilier local                                                  Contrasemnează, 
               Vâsie Dumitru                                                             Secretar, 
                                                                                   Raimonda Viorica Iancu 
 

 

    Nr. 49 
  Sageata  - Buzău, 30.08.2018 
 
 
Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara   

din data de 30.08.2018  cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din Legea nr. 
215/2001, a administraiei publice locale ( R2) , cu un număr de 11  voturi pentru ,0 
abţineri şi  0 voturi împotrivă  , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi   consilieri 
prezenţi la şedină  11  



                                                             Anexa la HCL nr.49/30.08.2018 

 

STAT PLATA  

 Serviciul public de alimentare cu apa Sageata 

 

Nr. 
Crt. 

Functia  Studii Salariu 
de 

baza 

Gradatia 
I II III IV V 

1 Sef serviciu 
 

S 3 228 3 470 3 632 3 793 3 874 3 954 

2 
 

Contabil  
(8 ore) 

 
S 

2 600 
 

2 795 
 

2 925 
 

3 055 
 

3 120 
 

3 185 
 

Contabil 
 ( 4 ore) 

1 300 1 398 1 463 1 528 1 560 1 593 

3 Casier  
(8 ore ) 

 
M 

2 100  
 

2 258 
 

2 363 
 

2 468 
 

2 520 
 

2 573 
 

Casier  
( 6 ore ) 

1 050 1 129 1 182 1 234 1 260 1 287 

5 Muncitor 
 

M/G 2 350 2 526 2 644 2 761 2 820 2 879 

 

Contabil       - contract individual de munca pe perioada nedeterminata – 
part-time, 4 ore.  

 Casier          - contract individual de munca pe perioada nedeterminata – 
part-time ,6 ore. 

 Sef serviciu   - contract individual de munca pe perioada determinata . 

 Muncitor       - contract individual de munca pe perioada nedeterminata. 

 

 Preşedinte de Şedinţă                                                   Secretar 

              Consilier local                                                 Iancu Viorica Raimonda 

              Vâsie Dumitru 


