
 
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VINTILĂ VODĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

       
H O T Ă R Â R E 

privind   stabilirea salariilor de  bază pentru funcţionarii publici  

şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

 comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 
Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 

 

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub 
nr.  398/20.01.2020; 
 - raportul de specialitate al inspectorului contabil, înregistrat sub nr. 
404/20.01.2020; 
 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului   
local al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 - proces verbal nr.339/17.01.2020 privind consultarea salariaților UAT 
comuna Vintilă Vodă;        

-prevederile art.1, art.2, alin.(1) lit.b), art.6, art.7,art. 10 alin.(2), art. 11, 
art.19  alin.(2), art.38 alin.(3) lit.e), anexa nr.VIII, cap.I, lit.A, pct.III şi cap.II, lit.A, 
pct.IV din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice ; 
 - Partea VI – Titlul II – Statutul funcţionarilor publici  şi Titlul III – personalul 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile art.34 alin.(7) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

- prevederile H.G. nr.933/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată; 
         -Hotărârea Consiliului local Vintilă Vodă nr.44/29.10.2019 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal, ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău; 
 - Hotărârea Consiliului local Vintilă Vodă nr. 52/22.12.2017 privind   
stabilirea salariilor de  bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău; 
 -prevederile art.3 alin.(1) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
          - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;   
  -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2020, se stabilesc salariile de bază ale 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, conform Anexei 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  



 
 

 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. 

nr.52/22.12.2017, îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul comunei Vintilă Vodă, prin compartimentul financiar 
contabil, impozite şi taxe locale. 

 Art.4. Secretarul general al unităţii administrativ teritoriale,  va  asigura  

aducerea  la cunostinţă a Hotărârii prin publicare pe  site-ul propriu, prin  afişare  

la sediul primăriei, o va comunica Primarului comunei Vintiă Vodă, 

compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe locale şi Instituţiei 

Prefectului–Judeţul Buzău, pentru controlul de legalitate.      

       Nr.4    

     Vintilă  Vodă, 28 IANUARIE 2020 

 

     Președinte  de ședință ,                                                Contrasemnează, 

              Consilier,                                                            Secretar general ,  

 

    COMĂNESCU GEORGICĂ                                                LUNGU MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 

ordinară din  28.01.2020, cu respectarea  prevederilor art. 139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu  modificările și completările  ulterioare , cu un număr de 11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -

abţineri  din numărul  total  de 11  consilieri  locali în funcţie şi  11   consilieri prezenţi  la sedinţă. 


