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HOTĂRÂREA NR. 172 
Din 28 noiembrie 2017 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr.113/31.08.2017 
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale Administraţie, din aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea, precum şi 

din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 
Având în vedere: 
•Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
•Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Asistenţă Socială; 
•Hotărârea Consiliului local nr.113/ 31.08.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente 
funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, din 
aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea, precum şi din serviciile publice de 
interes local aflate în subordinea Consiliului Local; 

•Hotărârea Consiliului local nr.132/29.09.2017 privind modificarea organigramei, a statului 
de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin Direcţiei Asistenţă Socială Buftea; 

•Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 
•Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local 
nr. 113/ 31. 08.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale 
din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, din aparatul de specialitate al primarului oraşului 
Buftea, precum şi din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local în 
sensul stabilirii salariului de bază aferent funcţiei contractuale de execuţie din cadrul familiei 
ocupaţionale "Administraţie", la Direcţia Asistenţă Socială - „şofer" în cadrul Compartimentului 
Tehnic - Administrativ, după cum urmează: 

Funcţia Nivel studii Treapta Salariul de Coeficient 
bază gradaţia O* 

şofer M;G I 2.001 1,38 

Art.2. - Prevederile Hotărârii Consiliului local nr.113/31.08.2017 privind stabilirea 
salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 
Administraţie, din aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea, precum şi din serviciile 
publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local, se aplică în mod corespunzător. 

Art.3. - Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi Direcţia Asistenţă 
Socială, vor asigura aplicarea prezentei hotărâri. 

Art.4. - S ~aşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor pr . t:ăt':~r\ şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, Direcţiei 
Asistenţă Socia it1Jj:iei'R-!'.e'{ectului - Judeţul Ilfov. ·' · ~~l Contrasemnează, 
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