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. 1 din 31.01.2011
- privind aprobarea reluării activităţii şi reîncadrarea în aparatul permanent al Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului a consilierului juridic
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2011;
Cunoscând Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 22 din 31.03.2009 prin care
s-a aprobat suspendarea raporturilor de muncă ale d-nei Chirilaş Monica – Elena, pentru efectuarea
concediului pentru creşterea copilului Chirilaş David – Tiberiu, CNP 5090125080122;
Văzând cererea formulată la data de 19.01.2011 şi înregistrată sub nr. 144 / 19.01.2011, prin care
d-na Chirilaş Monica – Elena a solicitat reluarea activităţii şi reîncadrarea în funcţia de consilier juridic
gradul I A cu activitate în aparatul permanent al consiliului local urmare faptului că la data de 25.01.2011,
fiul său, copilul Chirilaş David – Tiberiu a împlinit vârsta de doi ani,
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de dl. consilier local
Chiorean Ioan, raportul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 79^ 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 49 şi art. 50, litera ,,a” din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii, ale Legii- cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Anexa1 capitolul II, A,
punctul 1, litera ,,b”, poziţia 3, ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice şi ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii
nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice din 14.01.2011,
cap.I şi cap.II, punct A şi punct B;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă reluarea activităţii de către d-na Chirilaş Monica – Elena, CNP 2790907084472,
începând cu data de 26.01.2010, în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului.
Art.2: Se aprobă reîncadrarea d-nei Chirilaş Monica – Elena în funcţia contractuală consilier
juridic gradul I A, gradaţia de salarizare 2 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă cuprinsă între 5 şi
10 ani, clasa de salarizare 43, coeficient de ierarhizare 2,62.
Art.3: Se stabileşte salariul de bază brut lunar al d-nei Chirilaş Monica-Elena începând cu data de
26.01.2011, prin aplicarea procedurii prevăzută de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 285/
2010, în sumă de 1655 lei, astfel:
S: 1857 lei salariu de bază brut lunar conform O.U.G. 1/ 2010, la data de 01.01.2010, care
se compunea din următoarele sume:
- salariul de bază conform O.G. 10/ 2008: 1326 lei;
- gradaţia 2 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă: 133 lei;
- indemnizaţia de dispozitiv în procent de 25%: 332 lei;
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- spor pentru activitate neîntreruptă la calculator minim 6 ore pe zi în procent de
5%: 66 lei;
S1: 1394 lei salariu de bază brut lunar conform Legii 118/ 2010, începând cu data de
03.07.2010, prin aplicarea diminuării cu 25%, care se compunea din următoarele sume:
- salariul de bază conform O.G. 10/ 2008: 995 lei;
- gradaţia 2 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă: 100 lei;
- indemnizaţia de dispozitiv în procent de 25%: 249 lei;
- spor calculator 5%: 50 lei;
1444 lei salariu de bază brut lunar, la data de 01.12.2010, urmare majorării cu 5% a
sporului pentru activitate neîntreruptă la calculator minim 6 ore pe zi, conform clauzelor Contractului
colectiv de Muncă nr. 4179/ 03.12.2010, înregistrat la I.T.M. Braşov sub nr. 26137 din 29.12.2010,
CAPITOLUL III art. 16 alin.(5) din contract, în sumă de 100 lei, sumă compensatorie care s-a inclus în
salariul de bază brut;
S2: 1655 lei salariu de bază brut lunar conform Legii 285/ 2010, începând cu data de
26.01.2011, prin aplicarea procentului de majorare cu 15% a cuantumului salariului de bază brut la nivelul
lunii octombrie 2010, care se compune din următoarele sume:
- salariul de bază conform O.G. 10/ 2008: 1145 lei;
- gradaţia 2 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă: 115 lei;
- indemnizaţia de dispozitiv în procent de 25%: 287 lei;
- spor pentru activitate la calculator minim 6 ore pe zi neîntrerupt în procent de
10%, compus din suma avută la nivelul lunii octombrie 2010 majorată cu 15% (58 lei) plus 5%, diferenţa
până la 10% prevăzut în Contractul colectiv de muncă valabil pentru perioada 01.12.2010-01.12.2013 (50
lei): total 108 lei.
Art.4: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului judeţului Braşov,
Compartimentului resurse umane, compartimentului contabilitate- financiar, d-nei Chirilaş Monica –
Elena şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan POPICA

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

