ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BLAJANI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
precum si a indemnizatiei consilierilor locali pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Blajani, judetul Buzau,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului inregistrata la nr.91/2019;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.92/2019;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate inregistrat la nr.93/2019
- prevederile art. 1,art. 2,art. 6,art. 7,art. 11 si art.40 din Legea 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Legea nr.188/1991 privind statutul functionarilor publici;
-HCL nr.3/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
precum si a indemnizatiei consilierilor locali pe anul 2018;
- prevederile HG nr.937/2018 privind stabilirea salariului de baza minim
brut pe tara garantat in plata;
- prevederile OUG nr.79/2017 privind modificarea si completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- procesul verbal incheiat in urma consultarii salariatilor;
In temeiul art.45,alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. (1) Incepand cu luna februarie 2019, salariile de baza pentru
functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului, se stabilesc in concordanta cu nomenclatorul si ierarhia
functiilor publice si contractuale din administratia publica locala, prevazute
in anexa VIII ,cap.I lit.A pct.III si cap.II ,lit.A ,pct.V la Legea cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
(2) Salariile de baza stabilite potrivit alin (1) sunt cele prevazute in
anexele nr.1 si nr. 2 , care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2. Incepand cu luna februarie 2019, indemnizația maximă lunară de
care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de
şedinţe este de 5 % din indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv
majorările prevăzute la art.16 alin.2 din Legea nr.153/2017.
Numărul maxim de ședințe , pe lună calendaristică, pentru care se
poate acorda indemnizația este de o sedință de consiliul si 1-2 sedinte
comisii de specialitate.

Art.3.Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se va ocupa
ordonatorul
principal de credite
impreuna cu compartimentul de
specialitate.
Art.4.Secretarul comunei va inainta prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cimpeanu Constantin
Nr...............
Blajani.................

Contrasemneaza,
Secretar,

Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Blajani,in sedinta
ordinara din …………….,cu respectarea prevederilor art.45 alin. (2) din Legea
nr.215/2001,a administratiei publice locale,republicata si actualizata,cu un numar
de ….. voturi pentru , …….. abtineri si …….. voturi impotriva ,din numarul total de
……consilieri locali in functie si…….consilieri locali prezenti la sedinta.

ANEXA nr,1 la hcl nr…../………2019
COMUNA BLAJANI
JUDETUL BUZAU

ANEXA
FUNCTII PUBLICE GENERALE DE CONDUCERE
Nr.
FUNCTIA
CRT

1.

Secretar al unitatii
administrativ-teritoriale

Nivelul
Gradul
studiilor

Salariul
de baza
-lei-

Coeficient

S

I

6150

3

II

6007

2.93

FUNCTII PUBLICE GENERALE DE EXECUTIE
Nr.
FUNCTIA
CRT

1.

2.

Nivelul
Gradatia
studiilor

Salariul
de baza
-lei-

Coeficient

- Grad profesional superior

S

-grad profesional principal

S

0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

4551
4900
5145
5371
5473
5593
3608
3874
4059
4244
4325
4407

2.22
2.39
2.51
2.62
2.67
2.73
1.76
1.89
1.98
2.07
2.11
2.15

0
1
2
3
4
5

2932
3157
3321
3464
3526
3608

1.44
1.54
1.62
1.69
1.72
1.76

Consilier,consilier
juridic,expert, inspector

Referent

-Grad profesional superior

M

PRIMAR,
Presedinte de sedinta,

Secretar,

ANEXA nr.2 la hcl nr…../………2019
COMUNA BLAJANI
JUDETUL BUZAU

ANEXA
FUNCTII CONTRACTUALE
Nr. FUNCTIA
CRT

1.

2.

Nivelul
studiilor

Portar,paznic, pompier,guard,
M;G
bufetier,manipulant bunuri,curier

Muncitor necalificat

I

3.

Sofer

M;G

M

Gradatia

Salariul
de baza
-lei-

Coeficient

0

2080

1

1
2
3
4
5
0

2225
2330
2433
2496
2538
2080

1.07
1.12
1.17
1.20
1.22
1

1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

2225
2330
2433
2496
2538
2100
2246
2350
2454
2537
2662

1.07
1.12
1.17
1.20
1.22
1.01
1.08
1.13
1.18
1.22
1.28

PRIMAR,
Presedinte de sedinta,

Secretar,

COMUNA BLAJANI
JUDETUL BUZAU
NR.93/1/31.01.2019

APROB,
PRIMAR

RAPORT

DE

AVIZARE

La proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza
pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul
de specialitate al primarului si a indemnizatiei consilierilor
locali pentru anul 2019

Comisia juridica, de disciplina,protectie copii, tineret si
sport,munca si protectie sociala , formata din Dodan Ion,Maftei
Augustin, Alexandru Nicu s-a intrunit astazi _____________ in
sedinta pentru a analiza proiectul de hotarare privind stabilirea
salariilor de baza
pentru functionarii publici si personalul
contractual din aparatul de specialitate al
primarului si a
indemnizatiei consilierilor locali pentru anul 2019 si a constatat
ca au fost respectate prevederile art. 35,alin.(1) si art. 41 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare.
Comisia a constatat ca proiectul de hotarare este avizat
pentru legalitate,fiind respectate prevederile legale,propunerea
fiind oportuna si necesara.
In temeiul art. 44 din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare,comisia ,cu unanimitate de voturi acorda :
AVIZ

FAVORABIL (NEFAVORABIL)

documentelor prezentate si propune prezentare lor in sedinta
consiliului local,spre dezbatere si analiza in vederea adoptarii
hotararii.
Avizul este dat sub semnatura membrilor si cu
responsabilitatea acestora.
Dodan Ion_____________
Maftei Augustin___________
Alexandru Nicu______________

COMUNA BLAJANI
JUDETUL BUZAU
Nr.93/2/31.01.2019
RAPORT

APROB ,
PRIMAR,

DE

AVIZARE

La proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza
pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul
de specialitate al primarului si a indemnizatiei consilierilor locali
pentru anul 2019
Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism respectiv
protectia mediului formata din :Negoita Mihai , Ion Lucian Marius
Suflea Vasile Danut, s-a intrunit in temeiul prevederilor art. 54
din Legea nr. 215/2001;astazi_________________,in sedinta de
lucru , pentru a analiza proiectul de hotarare privind aprobarea
stabilirea salariilor de baza
pentru functionarii publici si
personalulul contractual din aparatul de specialitate al
primarului si a indemnizatiei consilierilor locali pentru anul
2019,expunerea de motive de la proiectul de hotarare,raportul
compartimentului de specialitate.
Comisia a constatat ca proiectul de hotarare este avizat
pentru legalitate,fiind respectate prevederile legale ,propunerea
fiind oportuna si necesara.
In temeiul
art. 44 din Legea nr. 215/2001
a
administratiei publice locale,
republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare comisia ,cu unanimitate de voturi acorda:
AVIZ FAVORABIL (NEFAVORABIL)
documentelor prezentate si propune prezentare lor in sedinta
consiliului local,spre dezbatere si analiza in vederea adoptarii
hotararii.
Avizul este dat sub semnatura si cu responsabilitatea
membrilor comisiei.
Negoita Mihai_________________
Ion Lucian Marius______________
Suflea Vasile Danut_______________

COMUNA BLAJANI
JUDETUL BUZAU
NR....../....................

PROCES VERBAL
INCHEIAT ASTAZI DATA DE .........................

In data de ........................,la sediul Primariei
Blajani a avut loc consultarea salariatilor cu privire la
stabilirea salariilor pentru anul 2019,in conformitate cu
OUG 79/2017 privind modificarea si completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal si art.11 din Legea
nr.153/2016 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice.
Ordonatorul
principal de credite,Primarul
comunei Blajani a purtat un dialog cu salariatii referitor
la salariile pentru anul 2019, a prezentat Nomenclatorul
functiilor publice si contractuale cu salariile propuse a
se stabili prin hotarare , cu conditia incadrarii
in
prevederile bugetare aprobate la cheltuieli de personal si
au fost de acord cu salariile stabilite.
In cazul in care bugetul local va suporta
rectificare negativa ,salariile vor fi recalculate ca atare.
In anul 2019 se vor acorda tichete de vacanta in
valoare de 1450 lei si indemnizatie de hrana in cuantum
lunar de 347 lei .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces
verbal si il semnam.
PRIMAR,

Roncea Nicolae
Necula Ion
Iazageanu Valerica
Craciun Iuliana
Iordache Floarea
Ilie Doinita
Suflea Georgeta

