
 
 

 

   

 
 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind stabilirea salariilor pe anul 2020 a primarului, viceprimarului  
și personalului Primăriei comunei Bucșani , județul Dâmbovița 

 
Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință extraordinara  

pe luna ianuarie    2020,   având în vedere: 
 

• proiectul de hotarare nr 62/07.01.2020 initiat de primarul localitatii privind stabilirea salariilor 
pe anul 2020 ; 

• raportul  nr. 83/07.01.2020 al secretarului localității , ca responsabil al compartimentului 
resurse umane; 

• referatul de aprobare (expunerea de motive ) nr.  82/07.01.2020  privind necesitatea stabilirii 
salariului pentru  întreg personalul Primăriei Bucșani ,județul Dâmbovița ; 

• prevederile HG 935/2019 –pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pe 
anul 2020 ; 

• prevederile art. 11, alin. (1) din Legea 153/2017privind salarizarea personalului plătit din  
fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare ; 

• prevederile art. 129, alin (2) , lit. ,,a”, pct. ,,c” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ  ; 

• avizul favorabil nr. 186/10.01.2020  al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuli Local 
Bucsani . 

 
              În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG  nt. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE  :   
      Art. 1.   

(1) Începând cu data de 01.01.2020 la determinarea indemnizației primarului și viceprimarului 
localității se va lua în calcul salariul minim brut pe țară , în cuantum de 2.230 lei  și coeficienții de 5,00 
respectiv 4,00. 

(2) Începând cu data de 01.01.2020 salariul de bază  pentru  funcționari  publici cu studii 
superioare  în vechime în muncă de cel puțin 1 (un) an   în domeniul studiilor  , se va lua în calcul salariul 
de bază minim brut  în cuantum de 2.350 lei . 

(3)Începând cu data de 01.01.2020  la determinarea salariului de bază pentru personalul contractual 
din aparatul de specialitate al primarului  localității se va lua în calcul salariul minim brut pe țară în 
cuantum de 2.230 lei lunar. 
   Art. 2-   Începând cu data de 13.01.2020 se angajează , potrivit art. 12 , alin. (2) și art.103 din 
Legea 53/2003 privind Codul Muncii , cu contract de  muncă part-time doamna Rada Elena , pe 
durata concediului medical al guardului Stancu Steliana, avand un coeficient de salarizare de 0,65 . 
   Art.3 – Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și biroul 
financiar contabil, iar cu comunicarea secretarul localității. 
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