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- privind aprobarea încetării suspendării raporturilor de muncă şi reîncadrarea în funcție a inspectorului de 
specialitate din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vama Buzăului 

 
Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 17.04.2015; 
Cunoscând Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 66 din 29.08.2013 privind aprobarea 

suspendării raporturilor de muncă ale inspectorului de specialitate din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama 
Buzăului, pe durata efectuării concediului pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani; 

Văzând cererea formulată la data de 10.04.2015 şi înregistrată sub nr. 1244/10.04.2015, prin care d-na 
Chirilaş Monica – Elena a solicitat reluarea activităţii şi reîncadrarea în funcţia de inspector de specialitate în cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vama Buzăului, urmare faptului că la data de 
20.05.2015, fiul său, copilul Chirilaş Tudor Constantin va împlini vârsta de doi ani; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de dl. viceprimar Popica Ioan, raportul compartimentului de 
specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,a’’ și lit. ,,d’’ și alin. (3), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, 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 2, ale art. 11 din O.U.G. 
nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare și ale art. 4^1 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

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 încetarea suspendării raporturilor de muncă ale d-nei Chirilaş Monica – Elena, CNP 

2790907084472, începând cu data de 20.04.2015, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor Vama Buzăului. 

Art.2: Se aprobă reîncadrarea d-nei Chirilaş Monica – Elena în funcţia contractuală de inspector de 
specialitate în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vama Buzăului. 

Art.3: Se stabileşte salariul de bază lunar al d-nei Chirilaş Monica-Elena, începând cu data de 21.04.2015, la 
suma de 2.091,00 lei, din care salariul de bază în sumă de 1.882,00 lei și sporul de activitate la calculator minim 6 
ore/zi neîntrerupt de 15% în cuantum de 209,00 lei. 

Art.4: Compartimentul resurse umane și compartimentul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului asigură 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 financiar-contabilitate și d-nei Chirilaş Monica – Elena. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Ionel ZAHARIE                                                Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN  
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”.      


