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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din
serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local

Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, judeţul Buzau;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Poșta Câlnău nr.1/07.01.2020;
- Raportul compartimentului de resort nr. 2/07.01.2020
- Rapoartele comisiilor de specialitate nr.3//07.01.2020;
- Prevederile HG nr.935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe economie, conform art.1. alin (1)
începând cu data de 01.01.2020, salariu minim pe economie se stabilește la 2230 lei lunar, fara a include sporuri și
alte adaosuri suplimentare, pentru un progam normal de lucru în medie de 167,333 ore lună. Conform alin(2)
începând cu data de 01.01.2020, pentru personalul încadrat pe funții pentru care se prevede nivelul de studii
superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut
pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2350 lei lunar, pentru un
program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună.
- Prevederile art.129, alin (1) și alin (2) lit”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind
Codul Administrativ;
- Conform prevederilor art.417 alin(1) și (2) coroborat cu prevederile art. art.552, alin.(1), din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ;
- Prevederile art.1, art.2, alin (1), art 3 alin (1) si alin (4), art.6 art.7 și art 11 din Legea –cadru nr.
153/26.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.
-Prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr 53/2003- din Codului Muncii, republicată cu modificările și
completările ulterioare.
-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată şi
completată ulterior,
În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1) și alin. (3) art.166 alin. (2) lit.,,f” şi ale art. 196 alin (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilesc salariile de bază ale funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale ,, Administrație ,, din aparatul de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău si din serviciile
publice aflate în subordinea Consiliului Local potrivit anexelor nr. 1, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 12 si 13 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se stabilește norma de hrană a personalului poliției locale, 25 lei/zi calendaristică, conform Legii
nr. 155/2010, art. 14 alin.1, lit.a.
Art.3 Se acordă indemnizația de hrană funcționarilor publici și personalului contractual conform art. 18
din Legea 153/2017.
Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local
al comunei Poșta Câlnău nr. 29/31.07.2019 .
Art.5 Salariile lunare ale personalului prevazut la art. 1 se vor stabili prin acte administrative individuale
emise de conducătorul autorității publice locale..
Art.6 Compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului, Primarului, se aduce la cunoștinţă publică prin
afișare.
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