
 
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 1199  
Din 27 februarie 2020 

                                                                                            
privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru funcțiile de conducere și de execuție din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul Serviciului public de salubrizare al 

orașului Făurei 
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2020; 
Având în vedere:  

• Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
• Referatul nr. 1073/19.02.2020 al doamnei Ichim Daniela – inspector resurse umane; 
• Rapoartele de avizare ale comisiilcv or de specialitate ale Consiliului Local, respectiv Comisia 

pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat, servicii şi comerţ, Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport 
şi agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, 
protecţie socială şi religie; 

• În baza prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice și Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în plată; 
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. „a” și  art. 196 alin. 1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  
 
Art. 1.  Se aprobă coeficienții de salarizare pentru funcțiile de conducere din aparatul 

despecialitate al primarului și serviciul de salubrizare conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă coeficienții de salarizare corespunzători gradației 0 pentru 

funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului orașului Făurei, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se aprobă coeficienții de salarizare corespunzători gradației 0 pentru personalul 

contractual de execuție din aparatul de specialitate al primarului orașului Făurei, conform 

anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 



 
Art. 4.  Se aprobă coeficienții de salarizare corespunzători gradației 0 pentru personalul 

contractual de execuție din cadrul Serviciului de salubrizare al orașului Făurei, conform anexei 

nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6.  Stabilirea salariilor lunare se face de Primarul orașului Făurei- prin aparatul de 

specialitate, prin înmulțirea coeficienților stabiliți conform art. 1, 2, 3 și 4 cu salariul de bază 

minim brut pe țară, acordând și gradațiile corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă. 

 Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01 martie 2020. 

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

ordonatorul principal de credite, Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe și compartimentul 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  

Art. 9. Prin grija secretarului general al oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la 

cunoştinţa persoanelor şi instituţiilor interesate.  

   
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


