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HOTARARE 
privind  stabilirea salariilor de baza  pentru salariatii  din UAT  Tintesti, judetul Buzau 

 
 

Consiliul local al Comunei Tintesti, judetul Buzau, 
 

Avand in vedere: 
 

• Referatul de aprobare a primarului comunei Tintesti, judetul Buzau, inregistrata la nr. 
9524/30.12.2019; 

• Raportul compartimentului de specialitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
inregistrat la nr.9525/30.12.2019;  

• Raportul comisiilor Consiliului local, inregistrat la nr. nr. 9526/30.12.2019 ;  
• Prevederile art. 2, art.10, art.11, art.25, art. 28 alin.1  si art. 36 alin. (1), art.38 alin. (3) lit.e) 

Anexa VIII, pct. III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică 
locală;  pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală salarii de 
bază pentru funcţii de specialitate, Anexa IX din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice; 

• Prevederile art.1 din H.G. nr.935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara 
garantat in plata; 

• Prevederile HCL nr.48/2019 privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a 
statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si aparatul permanent al consiliului 
local pentru anul 2019;  

• Prevederile Legii.nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat ; 
• Prevederile OUG nr.57/2019, codul administrativ; 
• Prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al functionarilor publici,cu modificările 

si completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din cadrul 

autoritătilor si institutiilor  publice;  
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice cu modificările si completările 

ulterioare; 
•  Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica locala; 
• Prevederile Legii nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
 
In temeiul art .129  alin (1) , alin (2) lit b) alin (4)  lit a) si ale art.139 alin (3) din O.U.G . 57/2019  

Codul Administrativ . 
HOTARASTE 

 
        ART.1    Incepand cu data de 1 ianuarie 2020 se aproba stabilirea salariilor de baza ale 
personalului salariat, functionari publici si personal contractual, din cadrul UAT Tintesti, judetul 
Buzau, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

        ART.2  Primarul comunei Tintesti va stabili, prin dispozitie, salariile lunare ale personalului 
salarizat din aparatul de specialitate al primarului.  



        ART.3    Orice alta hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului salariat 
(functionar publici si personal contractual) din din cadrul UAT Tintesti, judetul Buzau isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

                   
 
      ART.4    Secretarul comunei va aduce la cunostinta institutiilor publice, autoritatilor publice, va 
comunica persoanelor interesate si va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare.   
                
 

Nr. 5/  17.01.2020                                                     Presedinte de sedinta 
TINTESTI                        Consilier , Filip Iulian 
 
 
                                             Contrasemneaza, 

                                                   Secretar general al Comunei Tintesti  
cu atributii delegate, Petrescu Sandina  

 
 
 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 17.01.2020 cu 
respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu un  
numar de .......voturi pentru , .................abtineri si .....................voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in 
functie si ............. consilieri prezenti la sedinta . 
 


