
ROM AN IA 

JUl)F,TtlL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect de Hotararea nr ..... ,1(j5 

Privitoare la : " Aprobarea salariului de baza pentru postul aferent 

functiei publice de conducere de director executive, gradul II din cadrul 

Directiei de Asistenta Sociala 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, întrunit in sedinta ordinara astazi 
25.08.2022 la care participa un nr. de ..... consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr. __ / 2022 domnul consilier local 
Diaconescu Ilie a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.5223 prezentat de catre dl. 
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, precu1n si rapo1tul de specialitate nr. 5224 întocmit de Serviciul 
Buget, Contabilitate, Financiar, lnvestitii, Venituri, Taxe - Compa1timentul 
Resurse Umane prin care se propune aprobarea salariului de baza pentru 
directornl executiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala. 

In conformitate cu prevederile art.JO, art. I I s i art.19 din Legea 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale OUG nr. 130/2021, 

modificarile si completarile ulterioare cu cele ale HG nr. I 071/2021 pentru 
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, precum si cele 

ale Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala în administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completari le ulterioare 

ln temeiul art. 129, al in.(2) lit.a) alin.(3) lit.c) coroborat cu art.196 
alin.(!) lit.a), din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 
14 voturi „pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOT ARARE: 



Art.I. Incepand cu luna Septembrie 2022, salariul de baza pentru postul 
afferent functiei publice de conducere de director executiv, gradul 11, din cadrul 
Directiei de Asistenta Sociala va fi in cuntum de 5700 lei. 

Art.2. Primarul oraşului Brezoi va urmări aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri . 

Art.3. Prezenta hotărâre se publica prin afisare la sediul Primariei oras 
Brezoi sip e pagina web www.primariabrezoi.ro si se va comunica, astfel: 

- Institutiei Prefectului-Judetul Valcea; 
- Primarului oraşului Brezoi; 
- Compartimentului Resurse Umane; 

Brezoi, la 25.08.2022 

Intocmi4 

Avizeaza pentru legalitate, 
Secretar general oras Brezoi 

Nicolae San~u_...L 
:-<- '\. 

Serviciul Buget, Contabi ·1ate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe 

Compartiment Resurse Umane 

J,!,~ 



PR IMĂRIA ORAŞ BREZOI 
JUDEŢUL VÂLCEA 
NR .5223/17 .08.2022 

REFE R ATdcAPROBARE 

Referi tor la: aprobarea salariulu i de bază pentru postul aferent functiei publice de 
conducere de director executiv, gradul li, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala 

Pentru func!ionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale„Admin istraţie" din aparatul propriu al consiliilor locale şi din serviciile 
publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local. 

Stabilirea salarii lor lunare potrivit art. I I, alin.(3) din Legea nr.15312017 se 
realizeaza de catre ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art.25 din lege. 

Conform a1t. l I, alin.(4) nivelu l venituri lor salariale se stabi leste lara a depasi 
nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar, exclusiv majorarile prevazute la 
art. 16, alin.(2) din lege, cu încadrarea în cheltuie lile de personal aprobate in bugetul de 
venituri si cheltuiel i, cuantumurile salariilor stabilite fiind ierarhizate în tunctie de 
performantele profesionale obtinute si de complexitatea si importanta activitatii 
dcsfasurate. 

Prin urmare, fata de toate acestea mai sus relevate, constatam ca sunt îndeplinite 
integral conditiilc legale si de oportunitate pentru aplicarea, la nivelul orasului Brezoi, a 
Legii nr. l 53/2017. 

Astfel fiind, propunem aprobarea proiectului de hotararc, privind aprobarea 
salariulu i de bază în cuantum de 5700 Ici, pentru postul aferent functiei publ ice de 
conducere de director executiv, gradul li, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala. 



PRJMARIA ORASULUI BREZOI 
JUDETUL VALCEA 

NR. 5224 117.08.2022 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, lnvestit ii, Venituri si Taxe 
Compartimentul Resurse Umane 

R AP O R T D E S P EC I A LI TATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea salariu lui de baza pentru functia publica de 
conducere de director executiv, gradul li, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala 

Pentru funcl ionari i publici şi personalul contractual din cadrul fam iliei 
ocupa!ionale„Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor locale şi din serviciile 
publice din subordinea acestora, salariile de baZli se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local. 

Stabilirea salariilor lunare potrivit art.I I, ali n.(3) din Legea nr.153nO l7 se 
rea lizeaza de catre ordonatorul de credite, cu respectarea prevederi lor arl.25 din lege. 

Conform art. I I, al in.(4) nivelu l venituri lor salariale se stabileste fara a depasi 
nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar, exclusiv majorarile prevazute la 
arl 16, alin.(2) din lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de 
venituri si cheltuieli, cuantumurile salariilor stabilite fiind ierarhizate in functie de 
performantele profesionale obtinute si de complexitatea si importanta activitatii 
desfasuratc. 

Prin urmare, fata de toate acestea mai sus relevate, constatam ca sunt îndepl inite 
integral conditi ile legale si de oportunitate pentru apl icarea, la nivelul orasului Brezoi, a 
Legii nr.153nOJ7. 

Astfel fiind, propunem aprobarea proiectului de hotararc, privind aprobarea 
salariului de bază in cuantum de 5700 lei , pentru postul aferent functiei publice de 
conducere de director executiv, gradul li, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala. 

Sef Serviciu 
Berbece Rodica 

/~ 

Comp. Resurse Umane, 
Chirtoc Maria Elena 

~~ 


