
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PASII 
CONSILIUL LOCAL VADU PASII 

 
HOTĂRÂRE nr. 20 

privind aprobarea organigramei Serviciului Local de Salubrizare Vadu Pasii, serviciu 
public din subordinea Consiliului Local Vadu Pasii, judeţul Buzău 

 
 

 Consiliul local al comunei Vadu Pasii, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară  
 Având în vedere: 

  - referatul de aprobare al primarului comunei VADU PASII, judeţul Buzău, 
domnul Firon Gheorghe înregistrata la nr. 2049/20.02.2020; 

- raportul de specialitate al doamnei Florea Andra Iuliana, inspector în cadrul 
Compartimentului stare civila si resurse umane înregistrat la nr. 2050/20.02.2020 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local VADU PASII pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ nr. 
2350/26.02.2020; 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Vadu Pasii nr. privind aprobarea  
bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI 
VADU PASII   

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Vadu Pasii nr. 34/2018 privind infiintarea  
„Serviciului Public de Salubritate cu personalitate juridică organizat în subordinea 
Consiliului Local Vadu Pasii, sub denumirea „Serviciu Local de Salubrizare Vadu 
Pasii„. 

- Hotararea Guvernului nr. 735/26.06.1990 privind aprobarea unor măsuri de 
atragere, menţinere şi stabilizare a personalului din activitatea de salubritate şi canalizare 

 - prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            - prevederile Hotărâri de Guvern  nr. 937/2018 privind stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară  garantat în plată; 

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 



 

 

Art.1 Se aproba organigrama Serviciul Local de Salubrizare Vadu Pasii, serviciu 
public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Vadu Pasii, judeţul 
Buzău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aproba acordarea unui spor „pentru munca in conditii degradante civic” 
in cuantum de 10% la salariul de baza pentru munca depusa in activitatea de 
salubrizare. 
 Art.3  Drepturile salariale ale personalului contractual din cadrul Serviciului  
Local de Salubrizare Vadu Pasii, se stabilesc prin decizia sefului de serviciu. 
 Art.4  Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică 
prevederile prezentei hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 
                
     
 PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL, 
 
                   BRATU VASILE                                  TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
 
VADU PAŞII 
26 FEBRUARIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  11  voturi pentru, 0  voturi împotrivă şi  0 abţinere din 
numărul total de 11 consilieri locali in functie si    11   consilieri prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


