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- 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 30.09.2019; 

   Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica 
Ioan, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate 
nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
    Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 100 din 30.09.2019 
- privind stabilirea funcției publice specifică de ,,secretar general” al Comunei Vama Buzăului, prin 
transformarea funcției publice generale de ,,secretar” al Comunei Vama Buzăului și stabilirea funcției 
publice de execuție de ,,consilier achiziții publice” prin schimbarea denumirii funcției publice de execuție 
,,inspector” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului; 

În conformitate cu prevederile art. 10, art. 11 și art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,a” și alin. (3), lit. ,,c” 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1: Se aprobă salariile 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, precum și coeficienții care stau la baza 
determinării acestora, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
        Art.2: Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu și Compartimentul 

resurse umane asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
       Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, 
Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, Compartimentului resurse 
umane şi se aduce la cunoştinţă publică. 

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


