ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTARARE
pentru validarea Dispoziţiei nr. 170/2015 privind stabilirea
cuantumului salariilor de bază ale personalului din aparatul
de specialitate al primarului municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
75/CLM/2015, prin care se propune validarea Dispoziţiei nr. 170/2015 privind
stabilirea cuantumului salariilor de bază ale personalului din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Buzău;
- raportul comun al Direcţiei Economice şi Serviciul Resurse Umane,
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, auditul Compartimentului
Audit Public Intern, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. I, pct. 1 şi 6 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice;
- prevederile Legii nr. 284/2010 lege – cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul
2011 a personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014
pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- Ordinul comun nr. 42/77/2011 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea
în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile Hotărârii nr. 24/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
pentru aprobarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2015;
- Dispoziţia nr. 88/09.02.2011 a primarului municipiului Buzău privind
încadrarea în funcţii publice şi contractuale, precum şi stabilirea drepturilor
salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate şi al creşelor din
municipiul Buzău;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) şi art.
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
H O T A R A S T E:

Art. 1.- Se validează Dispoziţia nr. 170 din 24 aprilie 2015 privind
stabilirea cuantumului salariilor de bază ale personalului din aparatul de
specialitate al
primarului municipiului Buzău, dispoziţie care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,
Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciu-lui Financiar –
Contabil, Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională,
Biroul financiar – Contabil al Poliţiei Locale şi Compartimentului Audit Public
Intern, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Lambru Daniel

CONTRASEMNEAZA :
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 15 voturi
pentru, - abţineri şi 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri
prezenţi la şedinţă.

