
ROMANIA
Judetul Baclu

Consiliul local al comunei Buhoci
H OTARARE

N,....4..?............din....!..!..:...?..f..:..*!!-....
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buhoci

Consiliul Local al comunei Buhoci, judeful Bac[u, intrunit in gedinla ordinara din
31.O7.2OL7;

Avand in vedere dispozitiile art. 10, art. 11, art, t5, art. t6, art. rB , art. t9, art. 2c, art. 2L,
art. 25, art. 26, art. 83 si art 4o din Legea nr. tgg/zot7;

Avand in vedere dispozitiile din VIII, cap. I, litera A, pct. II, anexa VIII, cap. II, lit. A,
pct. IV din Legea nr. r5g/zor7;

Vazand referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Buhoci, Judetul Bacau nrg45glz6.o7.2ot7;

Avind in vedere expunerea de motive a primarului comunei Buhoci nry454/z6.o7.zor7
si raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local :

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (z), lit. a), alin.(3), lit. b), art. 45 alin. (S) si art.tr5,
alin.(r), lit.b) si alin.(3), lit.b) din Legea administratiei publice locale w.zr5f zoor, republicata,
cu completarile si modificarile ulterioare , adoptf, prezenta

HOTAnAnE:
Art.r.- Incepand cu data de r iulie 2oL7, se stabilesc salariile de baza pentru functionarii

publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Buhoci, prin inmultirea coeficientilor prevazuti in anexa ce face parte integranta din prezenta
hotarare cu salariul de baza minim brut pe tara.

Art.2. - In cazul modificarii salariului de baza minim pe tara garantat in plata, salariul de
baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al

^ primarului comunei Buhoci se stabilesc prin dispozitie a primarului comunei Buhoci, in bazaAart.t.

- , Art.3. - In baza prezentei hotarari, Primarul comunei Buhoci va emite dispozitii pentru
stabilirea salariilor lunare ale personalului prevazut la aft.r.

Art.a. - Primarul comunei, responsabilul resurse umane si secretarul comunei Buhoci,
vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.S. - Prezenta hotarare va fi comunicata, prin grija secretarului comunei, primarului
comunei, responsabilului resurse umane, Institutiei Prefectului-Judetul Bacau si va h adusa la
cunostinta publica prin afisare la sediu si publicare pe site-ul institutiei.

Art.6. Prezenta hotlrAre se comunic[ primarului comunei Buhoci, Institu]iei
Prefectului Judelului Bac[u, Compartime LContabilitate, prin grija secretarului comunei
Buhoci.

Presedinte de sedi
Gherghel CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL
Mirela

Total consilieri in functie 15, adoptata cu 15 voturi ,BsnIIu", 0 voturi ..impotriva" si 0 ,abtineri"
consilieri prezenti
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cuprinzand coeficientii pentru stabilirea salariilor debaza pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate aI primarului comunei Buhoci

Nr.
Crt.

FUNCTIA NIVELUL
STUDIILOR

COEF'ICIENT
(eradatia 5)

1. SECRETAR U.A.T S 3.95

., ADMINISTRATOR PUBLIC S 3,95

3. CONSILIER/INSPE CTOR SUPERIOR S 3.10
4. CONSILIER/INSPECTOR PRINC IPAL S 3,05
5. CONSTLI ER/INSPECTOR ASISTENT S 3,00
6. CONSILIER /INSPECTOR DEBUTANT S ,o<

REFERENT III SUPERIOR M 2.75
8. REFERENT III PRINCIPAL M 2,49
9. REFERENT III ASISTENT M 1,99
10. REFERENT III DEBUTANT M l194
11. CONSI LIER/INSPECTOR I I S 1.99
12. CONSILIER/INSPECTOR DEBUTANT S 1,95
13. REFERENT IA M 2.75
14. REFERENT II M 1.99
15. REFERENT DEBUTANT M 1,95
16. MUNCITOR CALIFICAT II G/M 1.95
17. GUARD Gnll 1,46
18. CASIER DEBUTANT M 1.95
19. ASISTENT PERSONAL M/G 1.00(er.0)

1.Pentru functia publica de conducere - SECRETAR UAT si pentru functia contractuala
de administrator public, coeficientul si salariul de baza cuprind sporul de vechime in
munca la nivel maxim.

2.In cantl functiilor publice si contractuale de executie, valorile sunt stabilite pentru
gtadatia maxima de vechime (gr.5). Pentru restul gradatiilor, coeficientii si salariile debaza
se stabilesc prin impartiri succesive conf. art.l0 din Legea l53lz0l7.

3.Se va acorda spor de Control Financiar Preventiv, in cuantum de 10 % din salariul de
baza garantatinplata, d-nei Stoian Angelica care exercita aceste atributiuni.
4.Cu exceptia primarului, viceprimarului , secretarului comunei si administratorului

public, salariatilor din cadrul aparatului de specialitate li se va acorda spor de conditii
vatamatoare in cuantum de 15 %o din salariul debaza garantat in plata, pebazabuletinelor
de determinare prin expertizare a locului de munca.
5.Institutia noastra va publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet in datele

de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, dispozitiile de la art. 33 din Legea nr.
153t2017.

Presedinte
CONTRASEMNEAZA,

SECRETARUL COMUNEI,
Mirela Holtea
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