
                                                          

                                         

  

                    

Proiect de hotarare nr.5621/19.09.2019 

             Privitoare la : « Completarea anexei nr.1 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. 

  Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit sedinta ordinara astazi 

26 septembrie  2019,  la care participa un nr. de       consilieri din totalul de 15 

din cati este constituit, 

            Vazând ca prin H.C.L.nr.48 domnul consilier Busu Adrian  fost ales  

presedinte de sedinta, 

            Luand in discutie referatul de aprobare nr.  5569/19.09.2019 prezentat de 

catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor 

de specialitate, precum si raportul de specialitate 5572/18.09.2019 intocmit de 

Compartimentul Resurse Umane, prin care se propune modificarea art.1.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. 

  Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit 

de secretarul orasului dat in considerarea situatiei de fapt relevata prin raportul 

de specialitate. 

 

   In conformitate cu: 

-HCL nr.15/31.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza pentru 

functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 

R O M A N I A 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS  BREZOI 



al Primarului orasului Brezoi si din serviciile publice din subordinea Consiliului 

Local Brezoi; 

-  HCL nr.54/25.07.2019, privind modificarea organigramei si a statului 

de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative-republicata, cu modificarile  si completarile 

ulterioare,  

- art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

-art.11, alin.(3), alin.(4) si din Legea cadru privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice nr.153/2017,  

-Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile 

ulterioare; 

    In temeiul art. 129, alin.(2) lit.a) alin.(3) lit.c) coroborat cu art.196 

alin.(1) lit.a), art.243 alin.(1) lit.a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu un nr. de         voturi „pentru”, 

   Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

 

          Art.1.Se aproba completarea anexei nr.1 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 ,cu anexa nr.1 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  26 septembrie  2019 

 

                                                                             Avizeaza pentru legalitate 

INITIATOR                                                                    Secretar general, 

   Primar                                                                           Sandu Nicolae 

Schell Robert 

 

 

 

 

 


