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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

HOTĂRÂREA nr. 58 din 27.09.2021 
 

privind  actualizarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – 
”Administrație”  

  
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
 referatul de  aprobare al Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la 

nr.7539 din 21.09.2021; 
 raportul de avizare al  Secretarului general al com. Valea Râmnicului înreg. la 

nr.7540 din 21.09.2021; 
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local  înregistrat la 

nr.7541 din 21.09.2021; 
 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului  nr. 13 / 25.02.2021 privind  menținerea 

salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul 
Buzău, la nivelul aferent lunii decembrie 2020; 

 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 19 / 13.04. 2021 privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău; 

 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului  nr. 34 / 28.06.2021 privind  transformarea 
unei funcții publice vacante de nivel superior în nivel inferior -  polițist local I, 
grad profesional superior în polițist local I, grad profesional asistent; 

 prevederile art.1, art.2 alin.1, art.3 alin.1 și alin.4, art.6 lit.f și lit.h, art.8,  art.10 
și art.11 și art.38 alin.3 lit.e și lit.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  H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe 
ţară garantat în plată; 

 prevederile  Legii.nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat ; 
 prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
 prevederile art.I alin.1 și 3 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 art.129  alin.2 lit.a, alin.7 pct.12 și pct.14, art.212 alin.2 și alin.3 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;   
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 În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și 
alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă actualizarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2.Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
Art.3.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

27.09.2021 VALEA RÂMNICULUI 
  

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                       
               Spiridon Vasile                      Secretar general, 

                                                                                       Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința de 

ordinară din 27.09.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 ldin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de  11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  3 abțineri,  din numărul total de 
15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință.        
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