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HOTARARE 
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul U.A.T. Comuna Breaza, judetul Buzau – forma 

actualizata conform Codului administrativ 
 

  Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau. 
Avand in vedere : 

 Referat de aprobare a primarului comunei Breaza inregistrata la nr. 

4890/22.08.2019; 

 Raportul compartimentului de resort  inregistrat la nr. 5069/29.08.2019; 

 Avizul Comisiei de specialitate ; 

 Prevederile art.129 alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a), 
si art. 197 alin. (1) si alin. (4) precum si a art. 3 din procedura pentru 

monitorizarea procedurilor administrative din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 Prevederile art. 43 alin. (4), art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 In temeiul  art. 196 alin. (1) lit. “a” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

HOTARASTE: 
 

 Art.1. Incepand cu 01 octombrie 2019, salariile de baza pentru 

functionarii publici si personalul contractual din cadrul U.A.T. Comuna Breaza, 
judetul Buzau – forma actualizata conform Codului Administrativ, sunt 
prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta 

hotarare. 
     Art.2. Personalul prevazut la art.1 beneficiaza de toate celelalte drepturi 

salariale si asimilate salariilor care se cuprind in venitul salarial si se acorda 
direct prin aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, precum si prin aplicarea actelor 

normative subsecvente prevazute in aceeasi lege-cadru. 
     Art.3.  Pentru functionarii publici incadrati pe functiile a caror denumire 
a fost actualizata in concordanta cu prevederile Codului administrativ, se vor 

emite acte administrative individuale. 
 Art.4. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va aduce la 

cunostinta celor interesati prezenta hotarare. 
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din 

data de 26.09.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,, cu un numar de 10  voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, 

din numarul total de 11 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti la sedinta. 


