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  HOTĂRÂREA NR. 4 

din 23 ianuarie 2020 

 

Privind: modificarea  poziției nr. 1, pct. II din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 8/30.01.2019  privind stabilirea salariilor de baza pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Câmpineanca și din serviciile publice din subordinea Consiliului 

local al comunei Câmpineanca  

 

 

Consiliul local al comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, 

  

- văzând referatul de aprobare a primnarului comunei Câmpineanca privind 

modificarea salariilor de bază prevăzută în anexa nr 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 

8/30.01.2019  privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Câmpineanca și din serviciile publice din subordinea Consiliului 

local al comunei Câmpineanca; 

 

- văzând referatul secretarului comunei Câmpineanca și raportul consilierului 

superior din cadrul compartimentului contabilitate, buget, impozite și taxe la acest proiect 

de hotărâre; 

 

- având în vedere procesul verbal de negociere încheiat între primarul comunei și 

reprezentanții personalului contractual din cadrul Primăriei Câmpineanca înregistrat la nr. 

413 din data de 16.01.2020; 

 

- analizând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al 

comunei Câmpineanca; 

 

- în baza prevederilor art. 11 al Legii cadru privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice nr. 153/2017; 

 

- având în vedere prevederile Legii.nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat ; 

 

- luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu 

modificările și completările ulterioare; 



 

- având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 8 din 30.01.2019 

privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”  din  aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Câmpineanca şi din serviciile publice din subordinea Consiliului 

local al comunei Câmpineanca; 

 

        - în temeiul art. 129, alin. (14), art. 139 alin. 1, art. 196 alin. (10, lit a din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 Art.1  Începând cu luna ianuarie 2020 se modifica poziția nr. 1, pct. II din anexa 

nr 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 8/30.01.2019  privind stabilirea salariilor de baza 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 

”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Câmpineanca și din 

serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Câmpineanca după cum 

urmează: 

Nr. 

Crt. 

Funcţia, gradul profesional 

Nivelul 

studiilor 

Coeficient 

Salariul 

de bază 

-lei- 

gradaţia 

0 

1. Şef serviciu voluntar pentru situaţii de 

urgenţă 
M 1,70 3536 

  

 Art.2  Pentru anul 2020 salariile de baza nu se actualizează cu salariul de minim 

brut pe ţară, garantat în plată, în vigoare, acesta rămânând la nivelul lunii decembrie 

2019. 

 Art.3  Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de primarul comunei 

Câmpineanca prin Compartimentul contabilitate financiar buget şi vor fi comunicate 

celor interesaţi de secretarul  general al comunei. 

 

         
 

 

 

 

 

 

 
Contrasemnează , 

Secretar  general al comunei,                                                                       

Rotaru Oana 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

PĂTRAȘCU LUCIA CAMELIA 


