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HOTĂRÂREA NR.100 
din 31 iulie 2020 

pentru modificarea 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 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Resurse Umane, 

Biroul Buget Finanţe şi Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
• Adresa Centrului Cultural Buftea nr .144/21.02.2020, înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 4290/21.02.2020; 
•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; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
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, ale Hotărârii nr. 
935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale 
Ordonanţei de urgenţă nr. 1 /2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 129 alin. (14) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă modificarea şi completarea 
Anexelor nr. 1 şi nr. 3 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, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. · Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.113/31.08.2017 rămân 
neschimbate. 

Art.3. · Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va asigura aplicarea 
prezentei hotărâri. 



Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Centrului Cultural Buftea şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Ilfov. 

Contrasemnează, 

SEC~5AR, 

ANGHEL ul~ MIHAELA 

(Semnează Gheorghe Iuliana-Camelia 
cf. Dispoziţiei nr. 329/2020) 



Anexa la Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 100/31.07.2020 

I. La Anexa nr.1 - Salariile de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din 
cadrul familiei ocupaţionale , ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului 
oraşului Buftea, stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
b \Functii contractuale de executie 

Nivelul Grad/Grad Coeficient 
Functia studiilor orofesional Gradatia O 

s IA 2,33 
Consilier, consilier juridic, inspector s I 1,67 
specialitate s li 1,56 

s debutant 1,45 

li. La Anexa nr. 3 - Salariile de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie", în cadrul Centrului Cultural Buftea, stabilite conform 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
b )Funcţii contractuale de execuţie 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

s 
Consilier /inspector s 
specialitate/ consilier juridic s 

s 

Grad/treaptă Coeficient 
gradaţia o• 

1A 
I 
li 

debutant 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

2,33 
1,67 
1,56 
1,45 
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(Semnează Gheo · na-Camelia 
cf. Dispoziţiei nr. 329/2020) 


