
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 

    
 

  
 PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 88 

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a cuantumului indemnizatiei 

consilierilor locali 
 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 
- Referat de aprobare nr. 13922/15.12.2020 a  primarului comunei Vadu Pasii 
- Raportul compartimentului de specialitate nr.  13923/15.12.2020 întocmit şi prezentat de 

doamna Florea Andra , inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu 
Paşii, judeţul Buzău, 	

- Avizul comisiei de specialitate nr. ______________pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ; 

- art. 34 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor 
publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si 
prorogarea unor termene; 

- Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 
plată; 

- Legea nr. 153/2017 Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene; 
- OUG nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative; 
- HCL nr. 100/2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii  pentru aparatul 

de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii; 
- Prevederile Legii nr. 5/2020 privind legea bugetului de stat pe anul 2020; 
- HCL nr. 53/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a 
cuantumului indemnizatiei consilierilor locali 

In temeiul art. 36 alin. (1) si art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, privind administratia publica 
locala,	republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1. Incepand cu luna decembrie 2020, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de 
funcţie, indemnizaţiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, solda 
de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi 
cel/cea din luna decembrie 2019 

Art. 2 Incepand 01.01.2021  se stabilesc salariile de baza ale functionarilor publici si ale 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii, 
judetul Buzau, conform anexelor 1, 2, 3 care fac parte integranta din prezenta. 

Art. 3. La salariile de baza stabilite conform anexelor la prezenta se acorda sporul de 10% 
pentru persoanele care exercita activitatea de control financiar preventiv pe perioada de exercitare 
a acesteia. 

Art. 4. Se stabileste in sarcina Primarului comunei Vadu Pasii emiterea dispozitiilor 
privind incadrarea salariatilor, stabilirea salariilor de baza si acordarea sporurilor prevazute la art. 3 



 
 

 
Art. 5. Se aproba nivelul indemnizatiei lunare a consilierilor locali pentru participarea la 

numarul maxim de sedinte in cuantum de 10% din indemnizatia lunara a primarului conform art. 
40 din Legea 153/2017. 

Art. 5. Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 
2/2019  privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a cuantumului indemnizatiei 
consilierilor locali 

Art. 6. Secretarul comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică, a persoanelor, a 
compartimentelor, autorităţilor, prevederile prezentei şi o va înainta la instituţia Prefectului Buzău. 

 
 
 
 

 INITIATOR 
             PRIMAR 
FIRON GHEORGHE  
        
 
 

                                                                                       AVIZEAZA 
                                                                                                    SECRETAR GENERAL                  
 
                                                                                            TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VADU PAŞII 
Decembrie 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu     voturi pentru   voturi împotrivă şi   abţinere din numărul 
total de 15 consilieri locali  în funcţie şi       consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 

 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VADU PAŞII 

Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 
                                                

NR. 13922/15.12.2020 
 

 Referat de aprobare 
 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a 

cuantumului indemnizatiei consilierilor locali 
 
 

Domnilor consilieri,  
 Prin proiectul de hotărâre ce are la baza prezenta expunere de motive se propune 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
Primariei comunei Vadu Pasii precum si a cuntumului indemnizatiei consilierilor locali, motivat de 
faptul că potrivit Legii nr. 153/2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ce 
reprezintă noua lege cadru a salarizării bugetarilor si a art. 7 din OUG nr. 90/2017 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie“, din aparatul propriu al primăriilor si consiliilor locale si din 
serviciile publice din subordinea acestora, se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative care, 
totodată, este competentă, să aprobe, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii 
administrativ-teritoriale, la propunerea primarului.  
 Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3 alin. (1) 
din Legea nr. 153/2017, atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, iar în calitatea de autoritate 
executivă, are, în conformitate cu art. 45 alin. 6 coroborat cu art. 63 alin. (1) lit.c) şi d), alin. (4) lit. 
a) şi alin. 5 lit. a)-e), atribuţia, de a propune autorităţii deliberative aprobarea unui astfel de proiect 
de act administrativ, cu luarea în considerare a finanţării numărului total de posturi, stabilit, în 
condiţiile legii, de Instituţia Prefectului Judeţului Buzau.  
  La stabilirea salariilor pentru funcţiile contractuale s-a avut în vedere art. 34 din 
OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. 
 Fata de toate cele menționate mai sus propun a dezbate si aproba proiectul de hotărâre 
in forma prezentata.  
 

 
PRIMAR, 

 
FIRON GHEORGHE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                
NR. 13923/15.12.2020 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI 
La proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a 

cuantumului indemnizatiei consilierilor locali 
 
 In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017 a fost publicata 
Legea nr. 153/2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Potrivit art. 11 alin. 
(1), alin. (2) din Legea nr. 153/2017: ” (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi 
consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate 
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. (2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării 
activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi 
ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV” Prin 
expunerea de motive nr. 9066/2017, primarul Comunei Vadu Pasii propune spre aprobare 
consiliului local nivelul salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Primariei Vadu 
Pasii, si a cuantumului indemnizatiilor consilierilor locali aferente familiei ocupationale 
„Administratie” si OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. 
 Nivelul veniturilor salariale s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 
11, cu respectarea întocmai a alin. (4) al acestui articol din Legea 153/2017: „Nivelul veniturilor 
salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei 
lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului 
judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de 
organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a 
municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli” si al art. 34 din OUG nr. 
114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 
 Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie, au fost calculate pornindu-se de la 
gradaţia 0 şi ţinandu-se cont de tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care s-au acordat cele 5 
gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază, avut 
la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta. 
 Salariile de bază pentru funcţiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la 
nivel maxim, conform prevederilor Legii nr. 153/2017. 
   Luand in considerare cele prezentate mai sus, propunem aprobarea stabilirii 
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Primariei comunei Vadu Pasii, judetul 
Buzau. 
 

Inspector, 
Florea Andra  

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                               COMISIA DE SPECIALITATE 
Nr. ______/___________2020 

 
 

RAPORTUL 
 COMISIEI DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru 
functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Vadu Pasii si a cuantumului indemnizatiei consilierilor 

locali 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 
analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a cuantumului 
indemnizatiei consilierilor locali,  a constatat şi stabilit:  

- proiect de hotărâre are la bază solicitarea compartimentului de specialitate 
vizat, din aparatul de specialitate şi a fost iniţiat de persoana îndreptăţită de lege; 

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, în domeniu; 

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către 
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil  dat proiectului de hotărâre; 

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale, 
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca 
acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în prima 
sa şedinţă. 

 

Preşedinte,       Secretar, 

 
 
 
 
 
 
 
 


