
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BUDA 

CON$ILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de baza la „Gradatiei O" pentru persoanele angajate 

in Cabinetul Primarului si Cabinetul Viceprimarului din cadrul 
Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau, incepand cu anul 2021, 

Primarul comunei Buda ,judeţul Buzău 
Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Buda ,judeţul Buzău
,înregistrată la nr. 47 /19.04.2021; 

- raportul secretarului general ,înregistrat la nr .48 / 19.04.2021;
- prevederile art.11,art. l 8 alin 1 si 2 din Legea nr.153/2017 privind

salarizarea personalului platit din fondurile publice; 
- prevederile Legii nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii ,cu modificarile si

completarile ulterioare; 
- prevederile H.G.nr.4/ 13.01.2021 privind stabilirea salariului minim brut pe
tara incepand cu data de 1 Ianuarie 2021;
- prevederile H.C.L. Buda nr. 27 /26 noiembrie 2020 privind aprobarea
Organigramei si Statului de functii ;
În temeiul art 196 alin 1 lit b din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ

HOTĂRĂSTE: 
ART. l. Se aproba salariile de baza la „Gradatiei O" pentru persoanele angajate in 

Cabinetul Primarului si Cabinetul Viceprimarului din cadrul Primariei Comunei 
Buda ,judetul Buzau ,incepand cu anul 2021, conform anexei la prezenta 
hotarare. 

ART.2.Stabilirea salariilor prevazute la art. l se va face prin emiterea dispozitiilor 
de catre ordonatorul de credite pentru fiecare angajat. 

ART.3. Secretarul general al unitatii administrativ- teritoriale va comunica 
prezenta hotarare persoanelor si institutiilor interesate 
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Prezenta hotarare a fost-adoptata de Consiliul local al comu1 •• t) � y

indata din 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art.139 
Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ , cu un numar de
({);oturi „ pentru „.l"contra"___:-""'abtineri din numarul total de 11 consilieri in functie si

// consilieri prezenti la sedinta .




