
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea  H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ 

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
          Având în vedere:  
            - referatul primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 
424/CLM/07.11.2019;        
         - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare, Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 136657/07.11.2019, în 
conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;  

- 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 și activități economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
         - HCL nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;                                                                                                 
         - HCL nr. 102/24.04.2019 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe 
anul 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2, alin. (1), art. 3, alin. (1) şi alin. (4), art. 6, art. 7 şi art. 11 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Notei din Anexa nr. VIII, cap.II,  Iit. A, pct. IV, lit.b) din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 158, art. 539, lit. c), art. 544, alin. (1), lit.h),  art. 546, lit. j) şi 
art. 547 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (14),  art. 139, alin. (1) 
coroborat cu art. 5, lit. ee) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

 
 
 



 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 
                 Art.1.-  (1) Se aprobă completarea Anexei nr. 2  “Salarii de bază pentru 
personalul contractual din cadrul cabinetelor demnitarilor – cabinetul primarului, 
cabinetele viceprimarilor”, punctul II.c) “Funcţii contractuale din cadrul cabinetelor 
demnitarilor – cabinetul primarului, cabinetele viceprimarilor”, cu nr. crt. 2, cu 
funcţia de referent lA potrivit nivelului studiilor medii, după cum  urmează: 

 
Nr. 
Crt. 

Funcţia Grad / 
treapta 

Nivelul  
studiilor 

Salarii de bază conform Legii nr. 153/2017 
Gradaţia de vechime 

Gradaţia 
0 

Gradaţia 
1 

Gradaţia 
2 

Gradaţia 
3 

Gradaţia 
4 

Gradaţia 
5 

1. Consilier IA S 4200 4515 4740 4977 5102 5229 
2. Referent IA M 2590 2785 2923 3069 3146 3224 

 
(2) Anexa nr. 2  “Salarii de bază pentru personalul contractual din cadrul 

cabinetelor demnitarilor – cabinetul primarului, cabinetele viceprimarilor”, punctul 
II.c) “Funcţii contractuale din cadrul cabinetelor demnitarilor – cabinetul primarului, 
cabinetele viceprimarilor”  a H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
         Art.2. – Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău  nr. 284/21.10.2019 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma 
actualizată potrivit Codului administrativ, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. – Primarul municipiului Buzău prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională şi Serviciul Financiar-
Contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   
consilier Vasile Murguleț 

 
 
 
 
                     CONTRASEMNEAZĂ: 
                                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU  

                               CU ATRIBUȚII DELEGATE 
                                                                      Elena Camelia Toma 
 
 
Buzău, 15 noiembrie 2019 
Nr. 327 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 15 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) coroborat cu 
art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi 
pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 
consilieri prezenţi la şedinţă. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
PRIMAR 

Nr. 424/CLM/07.11.2019 
 
 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre privind completarea  H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul 

de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului 
administrativ 

 
 

            În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) coroborat cu art.129, 
alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local  
exercită ca atribuţii  organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului şi aprobă în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 
organizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.  

Având în vedere cele precizate mai sus şi prevederile:  
 art. 158, art. 539, lit. c), art. 544, alin. (1), lit.h),  art. 546, lit. j) şi art. 547 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 HCL nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Notei din Anexa nr. VIII, cap.II,  Iit. A, pct. IV, lit.b) din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 precum şi faptul că se modifică structura organizatorică a compartimentului 
Cabinetul primarului  prin transformarea unui post vacant de natură contractuală 
de consilier IA  în referent, treapta IA. 

este necesară completarea  H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată 
potrivit Codului administrativ, ca urmare a modificărilor apărute prin 
adoptarea în luna noiembrie anul curent a  hotărârii consiliului local privind 
aprobarea modificării H.C.L. nr.248/09.09.2019 privind aprobarea modificării 
organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului 
administrativ în ceea ce priveşte clasificarea funcţiilor ce pot fi ocupate de 
personalul contractual,  potrivit reglementărilor menţionate anterior. 

 Astfel, a fost iniţiat acest proiect de hotărâre de completare şi stabilire a 
nivelului de salarizare al personalului contractual de la cabinetul primarului 
municipiului, prin hotărâre aconsiliului local potrivit prevederilor art. 11 din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare .  

 Ţinând cont de prevederile art. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, nivelul de salarizare al personalului contractual de la cabinetul 
primarului municipiului este stabilit prin Nota de la Anexa nr. VIII, Familia 



ocupaţională Administraţie, Cap. II, lit.A), pct.IV (Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor 
din administraţia publică locală) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională 
Nr. 136657/07.11.2019 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind completarea  H.C.L. nr. 284/2019 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – 

forma actualizată potrivit Codului administrativ 
 
 

Urmare a analizei proiectului de hotărâre iniţiat de primarul municipiului 
Buzău, judeţul Buzău mai sus menţionat, consider iniţierea acestuia 
oportună, din următoarele considerente: 

 
 art. 158, art. 539, lit. c), art. 544, alin. (1), lit.h),  art. 546, lit. j) şi art. 

547 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 HCL nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Notei din Anexa nr. VIII, cap.II,  Iit. A, pct. IV, lit.b) din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 precum şi faptul că se modifică structura organizatorică a compartimentului 
Cabinetul primarului  prin transformarea unui post vacant de natură 
contractuală de consilier IA  în referent, treapta IA. 

Nivelul de salarizare al personalului contractual de la cabinetul 
primarului municipiului este stabilit prin Nota de la Anexa nr. VIII, Familia 
ocupaţională Administraţie, Cap. II, lit.A), pct.IV (Nomenclatorul şi ierarhia 
funcţiilor din administraţia publică locală) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de 
specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind completarea  H.C.L. nr. 
284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.  

Proiectul de hotarare va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
local al municipiului Buzău.  

 
 
 



 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, cu considerentul ca proiectul 
de horărâre iniţiat este oportun şi legal şi ar trebui adoptat în forma prezentă 
şi, în conformitate cu  prevederile art.129, alin (2) lit.a), alin.3),lit.c) coroborat 
cu alin.(14)  şi art.136,alin.(10) din O.U.G.57/2019 privind Codul 
administrativ, avizăm favorabil proiectul de hotarare iniţiat şi prezentat de 
către dl. Primar. 

 
 

Sef serviciu, 
Gianina-Cristina Dinu 

 
 
 
 
 
                                   Inspector, I, principal, 
                                             Ionel Ivan  

 
 

 

 

 

 

 


