PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind menținerea salariilor de bază brute lunare ale
funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul
de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău, precum
și pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de
interes local și județean din subordinea acestuia, la nivelul
aferent lunii decembrie 2020
Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
-

-

-

-

-

referatul Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, de inițiere a
proiectului de hotărâre înregistrat la nr.1159/21.01.2021;
raportul Serviciului Salarizare, monitorizare cheltuieli de personal,
înregistrat la nr.1160/21.01.2021;
avizul de legalitate al Secretarului General al județului dat pe proiectul
de hotărâre;
prevederile art.I din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene;
prevederile Hotărârii de Guvern 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), art.6 lit.f)-h)
art.11 și art.38 alin.(3) lit.e) și f) și alin.(4) din Legea-cadru
nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.128/25.07.2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului
județean Buzău-familia ocupațională ,,Administrație’’-forma actualizată
conform Codului administrativ;
prevederile Hotărârii 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’’, cu modificări ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.300/17.12.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcţiei Județene
de Evidență a Persoanelor Buzău-familia ocupațională ,,Administrație’’,
cu modificările ulterioare;

-

-

-

-

prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.297/17.12.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
aparatul de specialitate al Teatrului George Ciprian Buzău-familia
ocupațională „Administrație’’;
prevederile Hotărârii nr.298/17.12.2018 a Consiliului judeţean Buzău
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
aparatul de specialitate al Centrul județean de Cultură și Artă Buzăufamilia ocupațională „Administrație’’ cu modificări ulterioare;
prevederile Hotărârii nr.296/17.12.2018 a Consiliului judeţean Buzău
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
aparatul de specialitate al Muzeului județean Buzău-familia ocupațională
„Administrație’’, cu modificările ulterioare;
prevederile Hotărârii nr.295/17:.12.2018 a Consiliului judeţean Buzău
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
aparatul de specialitate al Bibliotecii județene „V.Voiculescu” Buzăufamilia ocupațională „Administrație’’, cu modificările 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 completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Cu luna ianuarie 2021, începând cu drepturile salariale aferente lunii
ianuarie, salariile de bază brute lunare de care beneficiază funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate propriu al Consiliului
Județean Buzău, se mențin la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna
decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții.
Art.2. (1) Cu luna ianuarie 2021, începând cu drepturile salariale aferente
lunii ianuarie, salariile de bază brute lunare de care beneficiază funcționarii publici
și personalul contractual care fac parte din familia ocupațională „Administrație”,
din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean aflate sub autoritatea
Consiliului județean Buzău, se mențin la același nivel cu cel ce se acordă pentru
luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții.
(2) Instituțiile publice care intră sub incidența art.1 alin(1) sunt :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor Buzău
Biblioteca județeană Buzău
Teatrul George Ciprian Buzău
Muzeul Județean Buzău
Centrul județean de Cultură și Artă Buzău

Art. 3 Instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Buzău
menționate la art.2 alin(2) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 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. 5 Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii
Instituției Prefectului-Județul Buzău, instituțiilor publice aflate sub autoritatea
Consiliului Județean Buzău, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Județean
Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE- EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 12
BUZĂU, 21 IANUARIE 2021

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SERVICIUL SALARIZARE, MONITORIZARE
CHELTUIELI DE PERSONAL
Nr.1160/21.01.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind menținerea salariilor de bază
brute lunare ale funcționarilor publici și personalului
contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului
Județean Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și
serviciilor publice de interes local și județean din subordinea
acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

În conformitate cu prevederile:
- art.3 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătiti din fonduri publice cu modificările și completările
ulterioare, gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile
şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite;
- art.3 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de
bază, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege,
să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale
şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în
sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu;
-art.6 lit.h) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la
stabilirea salariilor de bază brute lunare trebuie respectat principiul
sustenabilității financiare;
- art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, nivelul
veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3),
fără a depăşi nivelul indemnizației lunare a vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea
în cheltuielile de personal aprobate anual în bugetul de venituri şi cheltuieli
al instituției.

Luând în considerare prevederile dispozițiilor art. I alin.(2) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 226/30.12.2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,: "Prin derogare de
la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, în anul
2021, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie,
indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate
acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările
şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2020."
Ținând cont de măsurile adoptate la art I din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prin
care salariile de bază, sporurile, indemnizația de hrană, începând cu 01.01.2021
se mențin la nivelul acordat în luna decembrie 2020 pentru familiile ocupaționale
sănătate și asistență socială, cultură, învățământ, în contextul bugetar actual,
apreciem că este necesară și oportună aplicarea similară a reglemetărilor cu
privire la menținerea salariile de bază la nivelul aferent lunii decembrie 2020 și
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale ,,Administrație” respectiv din aparatul propriu al consiliilor județene,
din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea
acestora ,salarizat potrivit art.11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017.
În considerarea celor prezentate, consider necesar și oportun necesitatea
aprobării acestor măsuri prin proiectul de hotărâre în forma inițiată.

ŞEF SERVICIU,
GÎDEI GABRIELA-NICOLETA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 1159/21.01.2021
REFERAT
la proiectul de hotărâre privind menținerea salariilor de bază
brute lunare ale funcționarilor publici și personalului
contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului
Județean Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și
serviciilor publice de interes local și județean din subordinea
acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor stabilite pentru
Consiliul judeţean prin dispoziţiile de la art. 11 alin.(1) din Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Având în vedere măsurile fiscal-bugetare stabilite prin art.I din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 226/30.12.2020, de menținere a indemnizațiilor
demnitarilor, a salariilor de bază, a sporurilor, pentru angajații din cadrul
instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Buzău salarizate în
baza art. 38 alin.(4) pentru familiile ocupaționale sănătate și asistență socială,
cultură, învățământ, din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
la nivelul lunii decembrie 2020, pentru respectarea principiului sustenabilităţii
financiare la nivelul bugetului local al județului și pentru asigurarea în anul 2021
a cheltuielilor de personal, considerăm oportun, ca începând cu drepturile
salariale aferente lunii ianuarie 2021, salariile de bază pentru funcționarii publici
şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Buzău și din instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean din
subordinea acestuia, salarizat în baza art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017, să
se mențină la nivelul lunii decembrie 2020.
Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile
publice se asigură de fiecare ordonator de credite care are obligația să stabilească
salariile de bază, sporurile și alte drepturi salariale în bani sau natură prevăzute
de lege, să asigure promovarea în funcții, grade/trepte profesionale și avansarea
în gradații astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație
în bugetul propriu.
Având în vedere cele prezentate, supun dezbaterii și aprobării proiectul de
hotărâre inițiat.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

