ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personaul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului com. Zarnesti, jud.
Buzau – familia ocupationala- “Administratie” si Serviciul Public Comunitar Local
Evidenta Persoanelor Zarnesti

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr.7251/2018;
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr. 7252/2018 ;
- Procesul verbal nr. 7237/2018 incheiat cu ocazia intalnirii
ordonatorului principal de dredite cu reprezentantii salariatilor si cei
ai organizatiilor sindicale in vederea consultarii cu privire la stabilirea
salariilor de baza la nivelul com. Zarnesti, jud. Buzau incepand cu
01.01.2019;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local Zarnesti nr. 2/2018
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personaul contractual din aparatul de specialitate propriu al
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala“Administratie” si Serviciul Public Comunitar Local Evidenta
Persoanelor Zarnesti
- prevederile art. 164(1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 11-12, art. 15, art. 18, art 38(3) lit.e) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice, coroborate cu prevederile Anexei nr.VIII, cap.I. lit.A pct. III
si capII litA pct.IV din aceeasi lege, rezulta ca “(1) Pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul
propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din
subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local,
a consiliului judetean sau a Consiliului General al Munic. Bucuresti, dupa caz, in
urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa
caz, a reprezentantilor salariatilor.

- Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 937/2018 pentru
stabilirea salariului de baza minbim brut pe tara garantat in plata;
In temeiul art.45alin (1),art. 115 alin(1), lit.”b”,din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1.(1) Incepand cu luna ianuarie 2019, salariile de baza pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei
com. Zarnesti si S.P.C.L.E.P. zarnesti, se stabilesc in concordanta cu
Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice si contractuale din
administratia publica locala, prevazuta in Anexa nr. VIII, cap.I, lit.A,
pct.III si cap.II, lit.A, pct. IV la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice.
(2)Salariile de baza stabilite potrivit alin(1) pentru functionarii
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
S.P.C.L.E.P. Zarnesti, sunt cele prevazute in Anexa nr. 1.
(3) Salariile de baza stabilite potrivit alin(1) pentru personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sunt
cele prevazute in Anexa nr. 2.
(4) Salariile de baza din Anexele 1 si 2 sunt stabilite pentru gradatia
0 si pentru cele 5 gradatii corespunzatoare transelor de vechime in
munca, potrivit dispozitiilor art. 10 alin 2-4 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
Art.2(1) Personalul prevazut la art. 1 beneficiaza de toate celelalte
drepturi salariale si asimilate salariilor care se cuprind in venitul
salarial si se acorda direct prin aplicarea prevederilor Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
precum si prin aplicarea actelor normative subsecvente, prevazute de
aceeasi lege cadru.
(2) Salariile lunare ale personalului prevazut la art. 1 se vor acorda
prin acte administrative individuale emise de conducatorul autoritatii
publice locale, cu respectarea prevederilor art. 11, alin(4) si art. 25
din Legea cadru.
(3) Salariile de baza aprobate, vor fi acordate incepand cu
01.01.2019
Art.3.(1) Anexele nr 1 si 2 fac parte integranta din prezenta
hotarare
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,H.C.L. nr. 2/2018
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personaul contractual din aparatul de specialitate propriu al
Primarului com. Zarnesti, jud. Buzau – familia ocupationala“Administratie” si Serviciul Public Comunitar Local Evidenta
Persoanelor Zarnesti, isi inceteaza aplicabilitatea;
Art.4.Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire
prevederile prezentei.
Art.5. Solutionarea contestatiilor privind stabilirea salariilor in

conformitate cu prezenta hotarare si reancadrarea se face in conditiile
art. 37 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice,
Art.6. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va
transmite autorităţilor interesate prezenta hotărâre.
Presedinte de sedinta,
Consilier,

Nr.2/31.01.2019
Zarnesti

Contrasemneaza,
Secretar,
Baltateanu Argentina

“Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al com. Zarnesti in sedinta din
31.01.2019,cu respectarea prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei
publice locale, republicata, actualizata, cu un nr. de ______voturi pentru_____abtineri si
_____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si _____consilieri prezenti la sedinta”.

