
 

 

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 baza lunare ale personalului contractual din cadrul  

Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, 
organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău,cu data de 01 
ianuarie 2023 

 

 Consiliul Local al comunei Săgeata, județul Buzău, 
 
Având în vedere: 
 
-Referatul de aprobare al domnului primar al comunei Săgeata, județul Buzău, domnul 
Tănase Sorin, înregistrat sub nr   19 din 03.01.2023   ; 
-Raportul de specialitate întocmit de domnul David Ionut, contabil, înregistrat sub nr. 20  
din  03.01.2023 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău; 
-Prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art I din O.U.G nr.168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare,prorogarea 
unor termene,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative ,cu 
modificarile si completarile ulterioare 
-Prevederile H.G nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata. 
 In temeiul prevederilor art.196 alin (1) ,lit(a) din O.U.G nr.57/2019,privind Codul 
Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
  
 Art.1.- Incepand cu data de 01 ianuarie 2023, se stabilesc salariile de baza lunare 
pentru personalul contractual din cadrul din cadrul  Serviciului Local de Salubrizare 
Săgeata conform Anexei nr.1. 
 Art.1.- Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.4.- Ordonatorul principal de credite va stabili salariile lunare individuale ale 
personalului prevazut la art.1 iar secretarul general delegate al comunei va aduce la 
cunostinta persoanelor interesate prezenta hotarare si o va comunica Institutiei 
Prefectului-judetul Buzau in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
                                            
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
  Gheorghe PANȚURU 

 CONTRASEMNEAZA                    
SECRETAR DELEGAT, 

                                                                                                     Elena-Cristina TĂNASE  
      Nr. 7, Săgeata – Buzău /31.01.2023 
 
      Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinară 
din data de 31.01.2023 , cu respectarea prevederilor art. 139, alin.3, lit.a),  din OUG 
nr.57/2019, cu un număr de    voturi pentru ,  0 abţineri şi  0 voturi împotrivă , din 
numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedintă  . 


