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HOTĂRÂREA NR. 151 
din 08 decembrie 2020 

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie" în cadrul Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, 

serviciu public de interes local aflat 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 şi 
Direcţia Economică; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 34/26.02.2020 privind înfiinţarea 
şi organizarea Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, ca serviciu public de interes 
local cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local al oraşului 
Buftea; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară; 
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. (1 ), alin. (2) lit. a) 
şi lit. (d), alin. (7) lit. n), alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 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. (1) Se aprobă salariile de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale ,,Administraţie" în cadrul Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, serviciu 
public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al oraşului Buftea, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Salariile de bază din Anexă sunt stabilite pentru gradaţia O, potrivit 
dispoziţiilor art. 1 O alin. ( 1 )-(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 

(3) Personalul prevăzut la art.1 alin (1) beneficiază de toate celelalte drepturi 
salariale şi asimilate salariilor care se acordă direct prin aplicarea Legii-cadru nr. 
153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit dispoziţiilor 
acesteia, precum şi prin aplicarea actelor normative subsecvente prevăzute de aceeaşi 
lege cadru. 



(4) Drepturile salariale ale conducătorului Serviciului de Utilităţi Publice Buftea se 
stabilesc prin Dispoziţia primarului oraşului Buftea, iar cele ale personalului din cadrul 
instituţiei, se stabilesc prin act administrativ al conducătorului acesteia, în baza art. 1 
alin. (1 ), cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul 
de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4) şi art. 
25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. 

(5) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariul de bază al conducătorului şi cele ale personalului din cadrul Serviciului de 
Utilităţi Publice Buftea, se vor stabili prin actele administrative prevăzute la alin. (4), 
în baza art.1 alin. ( 1 ). 

Art. 2- (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, a 
sporurilor, a creşterilor salariale, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit 
prevederilor Legii nr. 153/2017 este de competenţa ordonatorilor de credite. 

(2) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile 
calendaristice. 

(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Primarul orasului 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, Serviciului de Utilităţi Publice Buftea şi Instituţiei Prefectului 
- Judeţul Ilfov. 
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Anexa la H.C.L. nr.151/08.12.2020 

Salariile de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 
„Administraţie", în cadrul Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, stabilite conform 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

FUNCŢII CONTRACTUALE 

a) Funcţii contractuale de conducere 
Funcţia Nivelul Grad/treap Salariul de Coeficient 

studiilor tă bază corespunzător* 

Şef Serviciu s li 3,77 

b) Funcţii contractuale de execuţie 
Funcţia Nivelul Grad/treap Salariul de Coeficient 

studiilor tă bază corespunzător* 

Inspector specialitate/ s 1A 2,33 
cons. juridic s I 1,67 

s li 1,56 
s deb 1,45 

Muncitor calif. M;G 1 1,03 
M;G 2 1,02 
M;G 3 1,01 
M;G 4 1,00 

Conform art. 10 din Legea nr. 153/2017 - în salariul de bază pentru funcţia de conducere 
este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă la nivel maxim. 

Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia O. Salariile de bază pentru 
gradaţiile 1-5 se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la art. 10, alin. (4) 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi se 
stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituţiei. 

•salariul de bază rezultă prin înmulţirea coeficienţilor din anexă cu salariul minim brut pe 
ţară garantat în plată şi se modifică în mod corespunzător. 


