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MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
  

H O T A R A R E 

privind aprobarea acordării suplimentului postului, precum și a  

suplimentului treptei de salarizare funcționarilor publici care au  

lucrat în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului  
Buzău în perioada 01.01.2004-23.10.2008 

 
 

               Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
               Având în vedere: 

 - expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al 
municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 9.171/2016, prin care se propune 

aprobarea acordării suplimentului postului, precum și a suplimentului treptei de 

salarizare funcționarilor publici care au lucrat în cadrul Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Buzău în perioada 01 ianuarie 2004-23 octombrie 2008; 

 - raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcției de Asistență Socială 
a Municipiului Buzău privind aprobarea acordării suplimentului postului, precum 

și suplimentului treptei de salarizare funcționarilor publici care lucau în cadrul 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău în perioada 01.01.2004-
23.10.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;   

- sentința civilă nr. 1240 din 23 octombrie 2008 a Tribunalului Buzău, 

definitivă și irevocabilă; 

 - sentința civilă nr. 8 din 8 ianuarie 2009 a Tribunalului Buzău, definitivă și 
irevocabilă;  

          - prevederile art. 31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, astfel cum acestea erau în vigoare în perioada 01.01.2004-23.10.2008. 
            În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 45, alin. (1) 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 aprobă funcționarilor publici care și-au desfășurat 

activitatea în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău în 

perioada 01.01.2004 - 23.10.2008 acordarea drepturilor bănești reprezentând 
suplimentul postului, în procent de 25% din salariul de bază avut în perioada 

respectivă, precum și suplimentul treptei de salarizare, în procent de 25% din 

salariul de bază din aceeași perioadă, actualizate cu indicele de inflație la data 

plății efective, plata urmând a se face eșalonat, pe măsura creării 

disponibilităților bănești necesare.  
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 Art.2. – Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Buzău, 
prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi 

Cheltuieli din cadrul Primăriei Municipiului Buzău, precum și a Serviciului 

Resurse Umane, Economic, Administrativ din cadrul Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Daniel Lambru    

                                                                                               
 
 
      

                                                                                                                                                                                               
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL 
 MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Stefan Nedelcu 
                                                                     
Buzău, 26 mai 2016 
Nr. 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data 26 mai 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 15 voturi pentru, 4 abţineri şi - voturi împotrivă, 
din numărul total de 22 consilieri în funcţie şi 19 consilieri prezenţi la şedinţă.                                                                                                                 
 


