
Page 1 of 3 
 

CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–	HOTARARE		 			24	/2017	

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI  

_________CONSILIUL LOCAL CANESTI___________ 
 
 
 

H O T Ă R Â R E   
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si  
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului  

comunei Canesti , judetul Buzau 
  
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
avand in vedere :  
	
	
v expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 

1.728 din 28 iulie 2017 ; 
v raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre compartimentul 

financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat la 
nr. 1.729 din 28 iulie 2017 ; 

v raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 1.741/1.742/1.743 din            
28 iulie 2017 anexat la hotărâre; 
	

v Avand in vedere :	procesul verbal de negociere a salariilor nr. 1790 din 25 iulie 
2017 ; 

v prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 20 martie 2017 privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau  
pe anul 2017, modificata si completata  ; 

v prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 15 din 27 aprilie 2017 privind 
aprobarea numarului de posturi , al organigramei  si  statului de functii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau ; 

v prevederile art. 1 , (art. 65 din ROF) din Hotararea Consiliului Local nr. 30 din            
31 iulie 2012 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE al CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL 
BUZAU ; 

v prevederile art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale , adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea 199/1997 ; 

v prevederile art. 43 , alin. (4) din LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**) 
(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative ; 

v prevederile art. 20 si 21 din LEGEA - CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a 
descentralizării ; 

v prevederile art.1, art. 3 , alin.(4) , art. 6 - 8, art.10 , art.11 ,alin.(1), art. 11 , alin. 
(3) - 5, art. 12 - 13, art. 15 – 16 , art. 19, art. 21, art. 25 - 27, art. 30 - 38 și art. 
40, precum și anexele VIII-IX din LEGEA - CADRU nr. 153 din 28 iunie 
2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

 



Page 2 of 3 
 

CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–		HOTARARE		 	24	/2017	

 
v prevederile art. 7 , alin. (2)  si art. 1.166 si urmatoarele din LEGEA nr. 287 din               

17 iulie 2009*) (*republicata*) privind Codul civil ; 
v prevederile art. 120 si art. 121, alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei , 

republicata;  
 

În temeiul prevederile	art.	36	,	alin.	(2)	,	lit.	„b”	si	„d”		,	art	.	45	,	alin.	(2)	,	lit.	‘’a’’	şi	art.	115	,	alin.	
(1),	 lit.	 “b”	 ,	 alin.	 (3	 –	 7)	 din	 Legea	 nr.	 215	 /	 2001	 privind	 administraţia	 publică	 (*actualizata*)	
(*republicată*)	modificata	si	completata	:	
	
	 	

H O T Ă R Ă S T E : 
	
	
	

Art.1. (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Canesti , 
judetul Buzau , care se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, cu 
respectarea obligației de încadrare în prevederile bugetare anuale , potrivit ANEXEI 
nr.1. . 
  

  (2)  Potrivit art. 3 , alin. (4) din Legea - cadru nr.153/2017, primarul comunei in 
calitate de ordonator principal de credite va stabili, prin DISPOZITIE , salariile de 
bază lunare pentru funcțiile din ORGANIGRAMA Primăriei Comunei Canesti  astfel 
încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu . 
 
 
 
Art.2. (1). Cu data stabilita in conditiile prevederilor art. 1 , alin. (1) din prezenta 
Hotarare si in aplicarea prevederilor art.40 din Legea-cadru nr.153/2017, se modifică 
și se completează art.1 din H.C.L. Canesti nr. 30/31.07.2012 privind aprobarea         
”Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Canesti”, 
respectiv se modifică și se completează art. 65 , alin. 2 – 3 din Anexa  , în sensul că 
indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul 
Consiliului Local Canesti pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de 
până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului , exclusiv majorările prevăzute la 
art.16 , alin. (2) din Legea - cadru nr.153/2017. 
 

 În acest sens , alin. (1 – 2) ale art. 65 din Anexa la H.C.L. Canesti nr.               
30 / 31.07.2017 “se modifica si vor avea următorul conținut” :    

 
(1) Indemnizația fiecărui consilier local pentru o ședință se stabilește în cuantum 

de	6% din	indemnizația lunară a primarului .î	
(2) Potrivit alin. (1) al prezentului articol, numărul maxim de ședințe, pe lună 	

calendaristică , pentru care se poate acorda indemnizația	este de 2 (două) , după cum 
urmează :	

 -   o ședință ordinară sau extraordinară a consiliului local (3%) ; 
- o ședinţă a comisiilor de specialitate, (3%) indiferent dacă respectivul 

consilier local face parte din 2 sau mai multe comisii plata acestora fiind însă 
condiționată și de participarea la ședințele extraordinare ale consiliului local, în 
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 conformitate cu “REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU”. 
 

(2). Calculul indemnizației se realizează de funcționarul public cu atribuții de 
contabil, în baza prezenței consilierilor locali la ședințe , centralizată de către 
secretarul comunei. 

 
(3). Se aproba “republicarea” , “REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI 

FUNCTIONARE al CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU” 
cu modificarile si completarile aprobate in conditiile alin.(1) , pct. (1 si 2) din prezenta 
hotarare ,conform ANEXEI nr.2  ; 
 
 
 
Art.3. Anexele nr. 1si 2 fac parte integranta din prezenta HOTARARE . 
 
 
Art.4. Primarul, secretarul comunei, compartimentul contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
Hotarari  . 
 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzau ; 
- Primarului Comunei  Canesti ; 
- Compartimentului Contabilitate , referentului resurse umane (salariatilor) ; 
- Dosarul şedinţei; 
- publică prin afişare pe site-ul :  comunacanesti.ro  ; 

 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA , 

Consilier local, d-na. Genoveva PRUNA 
 

 
-  

        CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                      
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  
 
 

Nr. 24. Canesti , Buzău - 31 iulie 2017 ; 
Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	din	
data	de	31	iulie		2017	,	cu	respectarea	prevederilor	art.	45	,	alin.		(1)	din	Legea	nr.	215/2001	a	administratiei	
publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	9		voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„–„	impotriva	din	
numarul		total	de	9		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		9		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
	
	
	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


