
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT ARAREA nr. 86 

Privitoare la : « Completarea anexei nr.2 din .HCL nr.l 0/2020 privind aprobarea 
salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi si din serviciile publice 
din subordinea Consiliului Local. 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit sedinta ordinara astazi 
22 octombrie, 2020, la care participa un nr. de 14 consilieri din totalul de 15 
din cati este constituit, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr. 5634/14.10.2020 prezentat de 
catre dl. Schell Robett-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor 
de specialitate, precum si raportul de specialitate 5635/14.10.2020 intocmit de 
Compartimentul Resurse Umane, prin care se propune completarea anexei nr.2 
din .HCL nr.l 0/2020 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii 
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului orasului Brezoi si din serviciile puhllce din ~uhordinea Consiliului 
Local. 

In conformitate cu: 
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative-republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

-art.11 din Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice nr.153/2017, 

In temeiul art. 129, alin.(2) lit.a) alin.(3) lit.c) coroborat cu art.l96 
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 
14 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art.l.Se aproba completarea anexei nr.2 din HCL nr.15/2019 privind 
aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual 



din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi si din 
serviciile publice din subordinea Consiliului Local, conform anexei, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 :Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3 :Prezenta hotarare se va comunica astfel : 

-Institutiei Prefectului ; 

-Primarului orasului Brezoi; 

Brezoi la 22 octombrie, 2020 

Presedinte de sedinta 

Dumitru-Eugen Dulcea 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Secretar general u.a.t. 

Nicolae Sa~~ 
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!ari ile de bază, aferente gradaţiei O, pentru personalul contractual din aparatul de 
specialitate al Primarului ş i din serviciile publice din subordinea Consiliului Local 

Şef serviciu, 
Berbece Rodica 
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Gradul/treapta 
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Inspector, 
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