ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor aferente
funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate
în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău,
precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local
ale 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.
420/CLM/07.12.2017, prin care se propune stabilirea salariilor aferente funcţiilor din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale
Municipiului Buzău;
- raportul Direcţiei Resurse Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea Calităţii,
CFP - Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională
înregistrat sub nr. 32807/06.12.2017;
- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială înregistrat sub nr. 10031/04.12.2017
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- procesul-verbal nr. 32718/06.12.2017 privind consultările avute cu organizaţiile
sindicale reprezentative la nivel de unitate şi cu reprezentanţii salariaţilor din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Buzău;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile şi
completarile ulterioare;
- prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

În temeiul art. 4, alin. (1), art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), alin. (6), lit. a) şi alin. (9),
art. 45, alin. (1) şi (6) 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 Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) – Începând cu data de 01 ianuarie 2018 se aprobă salariile de bază
aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul

aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor
publice de interes local ale Municipiului Buzău, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4.
(2) –Serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Buzău sunt prevăzute în anexa nr. 5.
(3) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău, ale conducătorilor din cadrul serviciilor publice de interes
local ale Municipiului Buzău cu personalitate juridică şi ale serviciilor publice de interes
local fără personalitate juridică se stabilesc prin dispoziţie a primarului municipiului
Buzău, iar cele ale personalului din cadrul serviciilor publice de interes local ale
Municipiului Buzău cu personalitate juridică se stabilesc prin decizie a conducătorilor
acestora, în baza art. 1. (1).
Art.2 – În cazul în care nu se vor pune în aplicare sau va înceta aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal, în ceea ce priveşte transferul
contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, se va relua procedura
prevăzută la art. 11, alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
Art.3 – Anexele nr. 1, 2 , 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 – La data adoptării prezentei hotărâri orice prevedere contrară acesteia îşi
încetează valabilitatea.
Art.5 – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Resurse Umane,
Control Intern Managerial, Asigurarea Calităţii, CFP - Serviciul Resurse Umane,
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Alexandru Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
Buzău, 18 decembrie 2017
Nr. 354

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data 18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22
voturi pentru, -- abţinere şi -- vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22
consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 573/CLM/07.12.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor aferente
funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate
în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău,
precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local
ale Municipiului Buzău
În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) - (4) din Legea-Cadru nr. 153
din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
stabilirea salariilor
de
bază
aferente funcţiilor din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes
local ale Municipiului Buzău se face prin hotărâre a consiliului local, în urma
consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz,
a reprezentanţilor salariaţilor.
În cazul în care nu se vor pune în aplicare prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codului fiscal, în ceea ce priveşte transferul contribuţiilor din sarcina
angajatorului în sarcina angajatului, se va relua procedura prevăzută la art. 11,
alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.
La nivelul Municipiului Buzău sunt organizate şi funcţionează un număr
de 2 servicii publice de interes local, cu personalitate juridică şi 3 servicii
publice de interes local, fără personalitate juridică, asigurând servicii în
domeniile de activitate prevăzute la art. 36, alin. (6), lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, anume servicii privind: educaţia, protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătatea, cultura, tineretul,
sportul, turismul, şi conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a
monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice,
dezvoltarea urbană, evidenţa persoanelor, activităţile de administraţie socialcomunitară, locuinţele sociale
şi celelalte unităţi locative aflate în
proprietatea sau în administrarea acestuia.
Având în vedere prevederile art. 61, alin. (2) şi art. 63, alin. (4), lit. a)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, menţionată mai sus, conform cărora

primarul asigură punerea în aplicare a legilor şi exercită funcţia de ordonator
principal de credite, se propun salariile de bază aferente funcţiilor din cadrul
familiei ocupaţionale “Administraţie “, utilizate în cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes
local ale Municipiului Buzău.
În aplicarea prevederilor art. 11, alin. (1) din Legea-Cadru nr. 153/2017,
menţionată mai sus, conform procesului-verbal nr. 32718/06.12.2017 au fost
consultate organizaţiile sindicale reprezentative existente la nivel de unitate şi
reprezentanţii salariaţilor.
Luând în considerare cele de mai sus, în temeiul art. 4, alin. (1), art. 36,
alin. (1) şi alin. (2), lit. a), alin. (6), lit. a) şi alin. (9), art. 45, alin. (1) şi (6) şi art.
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare propun dezbaterii şi
aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Serviciul Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare Interinstituţională
Nr. 32807/06.12.2017

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor aferente
funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate
în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău,
precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local
ale Municipiului Buzău

În aplicarea prevederilor art. 11, alin. (1) - (4) din Legea-Cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, s-a
întocmit proiectul de hotărâre alăturat.
Dispoziţiile articolului 11, alin. (1) – (4) prevăd următoarele:
(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale “Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării
şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de
bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice
fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia
funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII, cap. I, lit. A, pct. III ş i cap. II, lit. A,
pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către
ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la
alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de
viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului
judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comuna, oraş, municipiu, sectoarele
municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv
majorările prevăzute la art. 16, alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de
personal aprobate în bugetele de venituri ş i cheltuieli.".
Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, gestionarea sistemului de salarizare a
personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de
credite, cu obligativitatea stabilirii salariilor de bază, sporurilor, compensaţiilor,

adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi, astfel încât să
se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.
La stabilirea salariilor de bază începând cu data de 01 ianuarie 2018 s-a
avut în vedere o majorare care să acopere contribuţiile suportate de către angajat,
aşa cum sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal.
De asemenea, Legea-cadru nr. 153/2017 stabileşte o serie de măsuri în
ceea ce priveşte drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice:
stimularea performanţei profesionale, prin acordarea de premii de
excelenţă, lunar, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, pentru
persoanele care obţin rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în cadrul
instituţiei;
acordarea unei indemnizaţii, personalului care deţine titlul ştiinţific de
doctor , în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine
titlul;
acordarea indemnizaţiei de hrană anuală la nivelul a două salarii de
bază minime brute pe ţară garantate în plată;
acordarea primei de vacanţă anuale, sub formă de vouchere de
vacanţă, la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Nivelul salariilor lunare stabilit s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 25
din Legea nr. 153/2017 care limitează suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor,
primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi la cel mult 30% din suma
salariilor de bază, pe total buget pentru fiecare ordonator de credite.
Stabilirea salariilor lunare pentru fiecare funcţie publică şi contractuală, grad
profesional/ treaptă profesională, gradaţie de vechime, nivel de studii, s-a făcut cu
respectarea prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, avându-se în vedere:
art. 10 cu privire la gradaţiile de la 0 la 5 corespunzătoare tranşelor de
vechime în muncă;
art. 11privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul
propriu al primăriilor, prin hotărâre de consiliu local, în urma consultării organizaţiei
sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor
salariaţilor, fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a viceprimarului şi cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.
De asemenea, precizăm faptul că, în aplicarea prevederilor art. 11 (1) din
Legea - Cadru nr. 153/2017, conform procesului - verbal înregistrat sub nr.
32718/06.12.2017 au fost consultate organizatiile sindicale reprezentative
existente la nivel de unitate ş i reprezentanţii salariatilor.
- Menţionăm că la propunerea salariilor de bază utilizate în cadrul
Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Buzău s-au avut în vedere prevederile
art. 14, alin. (4) şi art. 34 din Legea Politiei Locale nr. 155/2010 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi anume, "încadrarea în clase şi grade
profesionale a funcţiei publice specifice de poliţist local se face conform
prevederilor referitoare la funcţiile publice generale din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare", respectiv: “Drepturile salariale ale personalului Poliţiei Locale se
stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de
specialitate al Primarului.
Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate, care însoţeşte proiectul de
hotărâre, cu rugămintea de a fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna decembrie 2017.

Întocmit,
Manolache Maria

