
ROMANIA 
 JUDETUL BUZAU  

COMUNA BREAZA 
 CONSILIUL LOCAL  

 
HOTARARE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 107/19.12.2017 privind stabilirea 
salariilor de baza brute lunare pentru functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul U.A.T. com. Breaza incepand cu 01.01.2018 
 

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

 Expunere de motive a primarului comunei Breaza inregistrata la 
nr. 7401/10.12.2018; 

 Raportul secretarului comunei inregistrat la nr. 
7403/10.12.2018; 

 prevederile art.1, art.3 alin.(4), art.6-8, art.10, art.11, art.12-13, 
art.15-16, art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 si art.40, precum si 
anexa II pct. 3.2 anexa VIII, anexa IX punctul C din Legea 
nr.153/2017 privind Legea-cadru privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu completarile si 
modificarile ulterioare; 

 prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor 
publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

 Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, 
cu completarile si modificarile ulterioare; 

 Prevederile art.10 si art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “a” si alin. (4) lit. 
“a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative 
şi prorogarea unor termene; 

 Prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară  garantat în plată; 

 Prevederile art. 58-59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicata. 



In temeiul  art. 45  din  Legea 215/2001 privind Administratia  
publica  locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Incepand cu data de 01 ianuarie 2019 anexele nr. 1, 2 si 3  
la H.C.L. nr. 107/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza 
brute lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din 
cadrul U.A.T. com. Breaza incepand cu 01.01.2018, se modifica astfel 
cum reiese din anexele nr. 1,2 si 3, care fac parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2.  H.C.L. nr. 107/19.12.2017, privind stabilirea salariilor de 
baza brute lunare pentru functionarii publici si personalul contractual 
din cadrul U.A.T. com. Breaza incepand cu 01.01.2018, se modifica in 
mod corespunzator 

  Art.3. Primarul U.A.T. Comuna Breaza, prin intermediul 
Compartimentului de resurse umane si Compartimentului “Buget, 
finante, contabilitate”,  precum si persoana cu atributii de sef serviciu 
din cadrul “Consilului Local Breaza - Serviciul Apa-Canal” si 
“Consilului Local Breaza - Serviciul Salubrizare” vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.4. Secretarul  U.A.T. Comuna Breaza va aduce la  cunostinta 
publica a persoanelor, serviciilor si autoritatilor vizate prevederile 
prezentei hotarari . 
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BREAZA  31.01.2019 
 
 Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din data 
de 31.01.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a 
administratiei publice locale, republicata si actualizata, 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. 


