ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Județean Buzău nr.299/17.12.2018 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului
Buzău-familia ocupațională „Administrație’’,
cu modificările ulterioare

Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
-

-

-

referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a
proiectului de hotărâre înregistrat la nr.1155/21.01.2021;
raportul Serviciului Salarizare, monitorizare cheltuieli de personal,
înregistrat la nr.1156/21.01.2021;
avizul de legalitate al Secretarului General al Județului dat pe
proiectul de hotărâre;
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.14/30.01.2020
pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Buzău nr.299/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de
specialitate al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Buzău-familia ocupațională „Administrație’’;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.179/17.09.2020
privind aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcția generală
de asistență socială și protecția copilului Buzău cu privire la
Complexul de servicii comunitare nr.2 și CITO Rm.Sărat;
prevederile Hotărârii Guvernului nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-

prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art.3 alin.(1) și alin.(4), şi art. 11
din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „d” și „f”, alin. (5) lit. „d” și art.182 alin.
(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.I. (1). Se aprobă modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Buzău nr.299/17.12.2018 cu modificările ulterioare, lit. b) nr.
crt.3, 5, 6 după cum urmează:
b) Functii de executie pe grade si și
trepte profesionale

Nr.
crt.
…..
3.
5.
6.

Funcţia

Nive
lul
studi
ilor

Salariul
de baza
gradația
0

Salariul
de baza
gradația
1

Salariul
de baza
gradația
2

Salariul
de baza
gradația
3

Salariul
de baza
gradația
4

Salariul
de baza
gradația
5

M;G

2300

2473

2597

2727

2795

2865

2300

2473

2597

2727

2795

2865

2329

2504

2300

2473

…………………………
Îngrijitor debutant
Muncitor calificat
IV
Muncitor
necalificat
I
II

M;G
M;G
M;G

2629
2597

2760
2727

2829
2795

2900
2865

(2) Prevederile de la alin.(1) se aplică începând cu drepturile
salariale aferente lunii ianuarie 2021.
(3) Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr.299/17.12.2018, rămân neschimbate.
Art. II.
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III.
Direcţia economică și Serviciul Salarizare, monitorizare
cheltuieli de personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Buzău vor monitoriza modul de aducere la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului-Județul Buzău, Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Buzău, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului
Județean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE- EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 11
BUZĂU, 28 IANUARIE 2021

Hotărârea a fost adoptată
„împotrivă”, - abţineri.

cu

31

voturi

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

„pentru”,

-

voturi

SERVICIUL SALARIZARE, MONITORIZARE
CHELTUIELI DE PERSONAL
Nr.1156/21.01.2021
RAPORT
pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Județean Buzău nr.299/17.12.2018 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului
Buzău-familia ocupațională „Administrație’’,
cu modificările ulterioare
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.299/17.12.2018 salariile de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de
specialitate al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Buzău-familia ocupațională „Administrație’’ au fost stabilite prin raportare la
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2019, și având
în vedere reglementările cuprinse în prevederile din Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificări și completări ulterioare.
Potrivit Hotărârii Guvernului nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2021, salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea
nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilește la suma de 2300 lei, fără a include sporuri și alte
adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe
lună.
În cadrul Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău
nr.299/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău-familia ocupațională
„Administrație’’, cu modificările ulterioare, s-au identificat functii pentru care
salariul de bază stabilit este sub salariul de bază minim brut pe țară garantat
în plată în anul 2021.
Astfel, se impune modificarea nivelului de salarizare a funcțiilor
contractuale de ,,îngrijitor debutant’’ (M/G) ,,muncitor calificat, treapta IV” și
,,muncitor necalificat, treapta I și II” (M/G) stabilite pentru gradația 0,
prevăzute la lit. b) nr. crt.3, 5, 6 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului
Județean Buzău nr.299/17.12.2018, cu modificările ulterioare, respectând
totodată și ierarhizarea funcțiilor.
În considerarea celor prezentate, susţin proiectul de hotărâre în forma
inițiată, cu încadrarea în alocațiile bugetare repartizate Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău și respectarea reglementărilor
actuale în domeniul salarizării.
ŞEF SERVICIU,
GÎDEI GABRIELA-NICOLETA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr.1155/21.01.2021
REFERAT
pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Județean Buzău nr.299/17.12.2018 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului
Buzău-familia ocupațională „Administrație’’,
cu modificările ulterioare

Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor stabilite
pentru Consiliul Judeţean prin dispoziţiile de la art. 11 alin.(1) din Legeacadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Guvernului nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2021, salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea
nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilește la suma de 2300 lei, fără a include sporuri și alte
adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe
lună.
În cadrul Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău
nr.299/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău-familia ocupațională
„Administrație’’, cu modificări ulterioare, s-au identificat functii pentru care
salariul de bază stabilit este sub salariul de bază minim brut pe țară garantat
în plată în anul 2021.
Astfel, pentru aceste funcții, se impune modificarea salariilor de bază a
funcțiilor contractuale stabilite la gradația 0, în corelare cu nivelul salariului
de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2021.
Având în vedere cele prezentate, supun dezbaterii și aprobării proiectul
de hotărâre inițiat.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

