R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 81 din 31.07.2017
- privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor al comunei Vama Buzăului
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.07.2017;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, procesul verbal și raportul
întocmite de grupul de lucru constituit prin Dispoziția primarului comunei Vama Buzăului nr. 111 din 07.07.2017,
precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Văzând adresa nr. 128/29.06.2017 a Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, adresa nr.
412/11.07.2017 a Sindicatului Național al Administrației Locale ,,Sed – Lex” și adresa înregistrată la Primăria comunei
Vama Buzăului cu nr. 3375/12.07.2017 provenită de la Sindicatul Democratic al Bugetarilor din România;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 32 din 28.03.2017 - privind
aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2017;
În conformitate cu prevederile art. 11 și art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice;
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile publice și
funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului.
Art.3: Coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază, prevăzuți în Anexa ce constituie parte
integrantă din prezenta hotărâre, intră sub incidența prevederilor art. 11, coroborat cu art. 38 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.4: Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama
Buzăului, se asigură de către ordonatorul principal de credite, în condițiile legii. Salariile de bază se stabilesc potrivit
prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de
salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării
obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.
Art.5: Compartimentul financiar - contabilitate și compartimentul resurse umane asigură aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, compartimentului financiar –
contabilitate, compartimentului resurse umane şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dorin DRĂGAN

- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

