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HOTĂRÂREA NR. 13 
din 25 februarie 2022 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 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: 

■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

■ Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Resurse Umane, 
Direcţia Economică; 

■ 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

■ Hotărârea Consiliului local nr. 49/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea; 

■ Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor administrative, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

■ Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară ; 

■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică 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. 129 alin. 
(1) şi (2) lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c), alin. (14), art. 391 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. - Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 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 coeficientului 
pentru funcţia publică de conducere de Director al Direcţiei Poliţia Locală, respectiv: 
Director Executiv, grad li, coeficient 3,38. 



Art.2. • Primarul orasului Buftea, prin serviciile de specialitate va asigura 
aplicarea prezentei hotărâri. · 

Art.3. · Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

-

tr ză, 
S RAL, 

ANG IHAELA 
(Semnează Gheorghe Iuliana-Camelia 

cf. Dispoziţiei nr. 77 /24.02.2022) 




