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 PROIECT de HOTĂRÂRE  
privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Săgeata , judeţul Buzău - familia ocupationala “Administraţie”  

  
 Consiliul Local al comunei Sageata, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de 
ordinară  din data de 28.02.2019; 
 
Având în vedere: 

-   expunerea de motive a viceprimarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , dl Ilie 

Constantin , care îndeplineşte şi atribuţiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare , înregistrată la 

nr.22/27.02.2019; 

-  referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei , înregistrat la nr.23/27.02.2019; 

-  referatul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la nr.24/27.02.2019 

-  avizul comisiei de specialitate  din cadrul  Consiliului local Sageata ; 

În conformitate cu : 

-  prevederile art.3 alin.1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997, « prin 

autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor 

administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul legii, in 

nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta  a treburilor 

publice » ; 

-   procesul verbal de negociere colectivă înregistrat la nr. 646/27.02.2018; 

-   prevederile art.1, art.2, alin.(1) lit.b, art.6, art.7, art.11 si art.38 din Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

-   prevederile H.G nr.937/2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut 

pe ţară  garantat în plată; 

-   prevederile  Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.13/31.01.2018 privind 

stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul 

Buzău - familia ocupationala “Administraţie”, începând cu data de 01.01.2018. 



-  prevederile Hotărâri Consiliului Local nr.28/29.07.2013  privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale Primariei Comunei Săgeata , cu 

modificările şi cpmpletările ulterioare; 

-   prevederile Legii nr.188/1999privind  Statutul funcţionarilor publici 

,republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare ; 

-   prevederile art.164 alin (1) Legii nr.53/2003 privind Codul muncii , republicat , 

cu modificările şi completările ulterioare ,   

-  prevederile art.36, alin.9 coroborat cu art.128 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicata, actualizata; 

 Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

       Art.1 Începand cu 01 ianuarie 2019, salariile de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău – familia ocupaţională 

“Administraţie“ , se stabilesc potrivit anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre .   

Art.2  (1) Salariile de baza stabilite potrivit alin.1 pentru funcţionarii 

publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Săgeata , sunt 

cele prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

    (2) Salariile de baza stabilite potrivit alin.1 pentru personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Săgeata 

sunt cele prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

   

 Art.3 Salariile de baza din anexa nr.1şi anexa nr.2  sunt stabilite pentru 

gradatia 0 si pentru cele 5 gradatii corespunzatoare transelor de vechime in 

munca, potrivit dispozitiilor de la art.10, alin.(2) – (4) din Legea - cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

 



 
 

 Art.4 (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din cadrul 

Primăriei comunei Săgeata se asigură de către ordonatorul de credite, în condiţiile 

legii. Salariile de baza se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari, astfel 

încat, împreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze 

în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea 

realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite, potrivit legii.   

                    (2) Personalul prevazut la art.1 beneficiază de toate celelalte 

drepturi salariale şi asimilate salariilor care se cuprind in venitul salarial şi se 

acordă direct prin aplicarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, potrivit dispozitiilor acesteia, precum si 

prin aplicarea actelor normative subsecvente prevazute de aceeasi lege cadru. 

   (3) Salariile lunare ale personalului prevazut la art.1 se vor stabili 

prin acte administrative emise de către Primarul comunei Sageata , cu 

respectarea prevederilor art.11, alin.(4) si art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 Art.5  Prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.13/31.01.2018 , îşi 

încetează aplicabilitatea pe data intării în vigoare a prezentei hotărâri . 

Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  

Viceprimarul comunei Săgeata, cu atribuţii de primar ,  prin compartimentul 

financiar contabil  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Sageata.  

Art.7 Secretarul  comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 

        
           PT.PRIMAR                                                                     AVIZEAZĂ 

            VICEPRIMAR                                                                                       Secretar,                                                                                                                                                                                       

           Ilie Constantin                                                                               Viorica Raimonda Iancu   
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