
R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E  

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 

cadrul Serviciului Salubrizare Cernătești, serviciu public, cu personalitate 

juridică, aflat în subordinea Consiliului local al comunei Cernătești  

începând cu data de 01.01.2019 
 

        Consiliul local al comunei Cernătești, județul Buzău, întrunit în ședința 
ordinară, la data de 23.01.2020 ;  

Având în vedere:      
- referat de aprobare  al Primarului comunei Cernătești, județul Buzău, 

înregistrată la nr. 8/17.01.2020; 

- raportul compartimentului resurse umane, salarizare, registratura si 

relatii publice, monitorizare proceduri administrative,  din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Cernătești, înregistrat la nr. 

9/17.01.2020; 

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local al comunei Cernătești înregistrate sub nr. 10, nr. 11 și nr. 

12/17.01.2020; 

- nota de fundamentare a compartiment resurse umane, salarizare, 

registratură și relații publice, monitorizare proceduri administrative nr. 

183/17.01.2020; 

     - procesul verbal înregistrat la Primaria comunei Cernătești sub nr. 128 
din 14.01.2020, din care rezultă îndeplinirea condiției de consultare a 

salariaților din cadrul Primăriei comunei Cernătești, cu privire la stabilirea 

salariilor de bază conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice;  

     - nota Compartimentului financiar contabil, achizitii publice, impozite si 

taxe, prin care se confirmă faptul că este respectată condiția încadrării în 

sumele aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul propriu al 

primăriei comunei Cernătești pentru anul bugetar în curs nr. 
4052/17.01.2020 ;  
    - prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;  
- Art. 7 din Legea 52/2003, privind transparenta decizională în 

administraţia publică; 
      - prevederile art. 1 alin. (6) din Legea 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       - Art. 8 si art. 129 din OG 57/2019 privind Codul administrativ; 
       - Art. 80 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru  

elaborarea actelor  normative; 

     - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2019 cu modificarile si 

completarile ulterioare, privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

a numărului personal al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cernătești și ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului 



Local Cernătești;  

      - prevederile Hotărârii nr. 3/26.01.2017 privind înființarea și organizarea 

serviciului cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului 

Local al comunei Cernătești, județul Buzău; 

- prevederile art. VII, alin. 1 – 5 din OUG 82/2017 privind 

modificarea si completarea unor acte normative; 

     - prevederile  art.11 alin. (1)- (2) și alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), 

art. 6, art. 7 lit. a), lit.d), art. 9, art. 10 alin. (1) - (4), art. 13 alin. (1), art. 15, 

art. 19 alin. (2), art. 38, alin. (4) si alin. (5), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), 

pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) 

și b) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice; 

     - prevederile art. 129 alin. (1) si (2) lit. a) și lit. d), alin. (7) , pct. 12) și 14), 

art. 154 alin. (3) si (4), art. 390 alin. (2), art. 391. alin. (3), lit. a), art. 392, 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
1 

 

 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 
HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. (1) Cu data de 01.01.2020, salariile de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Serviciului Salubrizare Cernătești, serviciu public, cu 
personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului local al comunei Cernătești. 

 
 (2) Salariile de bază stabilite potrivit alin. (1) pentru personalul contractual 

din cadrul Serviciului Salubrizare Cernătești aflat în subordinea Consiliului local 

Cernătești sunt cele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, care face parte 

integrantă din aceasta. 
(3) Salariile de bază din Anexa sunt stabilite pentru gradația 0 și pentru cele 

5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, conform  dispozițiilor 
art. 10, alin.(2) – (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, modificată și completată. 

 
Art.2. (1) Personalul prevăzut la art.1  beneficiază de toate celelalte drepturi 

salariale și asimilate salariilor care se cuprind în venitul salarial și se acordă direct 
prin aplicarea prevederilor Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, precum și prin aplicarea actelor normative 
subsecvente, prevăzute de aceeași Lege - cadru. 

(2) Salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 1 se vor stabili prin acte 
administrative individuale emise de către Șeful serviciului ,,Serviciu Salubrizare 

Cernatesti,, , cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul cheltuieli de personal în 

bugetul propriu al instituției și cu respectarea prevederilor art. 11, alin. (4) și art. 25 

din Legea – cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 

 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului local 

Cernătești nr. 56/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Serviciului Salubrizare Cernătești aflat în subordinea 

Consiliului local Cernătești își încetează aplicabilitatea.  

 



Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condițiile legii, se 

însărcinează Serviciul Salubrizare Cernătești, prin persoanele abilitate în acest 

sens. 

  
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Buzău, Secția 

Contencios Administrativ și Fiscal, în termenul și în condițiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  
Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului 

general al UAT Cernătești, respectiv se comunică Primarului comunei Cernătești, 

celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire precum și Instituției Prefectului Județul 

Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.  

 

   Președinte de ședință,                                                       Contrasemnează 
          CONSILIER                                                    Secretar general al UAT, 

     GRIGORE SIMION                                          DUMITRASCU DORU VASILE 
                 

 
 

Nr. 2/23.01.2020 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 23.01.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 

57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință.                                                                                                                         

 


