
 
 

 

 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

            
H O T A R A R E 

privind stabilirea salariilor de baza lunare ale functionarilor publici si 
personalului contractual din primarie și din serviciile publice înființate de 

acesta, cu data de 01 ianuarie 2020 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referat de aprobare  a primarului comunei, inregistrata sub nr. 21/22.01.2020; 
 -avizul  comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 22/22.01.2020; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei, inregistrat sub nr. 23/22.01.2020; 
 -procesul verbal de negociere inregistrat sub nr. 305/22.01.2020, intocmit in 
baza art.11 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului de venituri si 
cheltuieli din subventii pentru anul 2019 si a estimarilor  pentru anii 2020-2022; 
 -Hotararea Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe ţară  garantat în plată; 
 -prevederile art.11 alin.(1) si ale art.38 alin.(3) lit.”e” din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 In temeiul art. 139 alin.(1),  art. 196 alin. (1)  lit. ,,a,, și art. 197 alin. (1), alin. 
(2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.- Incepand cu data de 01 ianuarie 2020, se stabilesc salariile de baza 
lunare pentru functionarii publici din cadrul primariei, conform Anexei nr.1. 
 Art.2.- Incepand cu data de 01 ianuarie 2020, se stabilesc salariile de baza 
lunare pentru personalul contractual din cadrul primariei si din serviciile publice 
infiintate de acesta, conform Anexei nr.2. 
 Art.3.- Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.4.- Ordonatorul principal de credite va stabili salariile lunare individuale ale 
personalului prevazut la art.1 si 2, iar secretarul general al comunei va aduce la 
cunostinta persoanelor interesate prezenta hotarare si o va comunica autorităților și 
instituțiilor interesate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
IVAN ADRIAN 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
30.01.2020 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 
consiliei în funcție și  9 consilieri prezenți la ședință. 


