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HOTARÂREA  
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Brebu, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019 
 
 

         Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova. 
         Având în vedere : 
-expunerea de motive nr. 869/17.01.2019 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 9/22.01.2019;     
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 871/17.01.2019;    
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 870/17.01.2019; 
-prevederile art. 13 alin. (1), art. 14-15, art. 31 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 188 /1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art. 159-165 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile Legi-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare; 
-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată începând cu data de 1 ianuarie 2019; 
-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru prorogarea unor termene; 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brebu nr. 56/2017 privind stabilirea coeficienţilor de 
ierarhizare pentru fiecare funcţie, grilele de salarizare pentru anul 2017şi a altor măsuri privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice.  
-prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Brebu nr. 42/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
acordare a normei de hrana la nivelul compartimentului politia locala Brebu;  
         In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi b), alin. (4) lit. a), alin. (9), art. 45 alin.(1) si ale art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile  si  completarile  
ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 
       Art.1.-Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariile de bază/ indemnizaţiile lunare brute pentru funcţiile 
existente în organigrama Comunei Brebu, raman la nivelul din decembrie 2018, prin modificarea coeficientilor 
de ierarhizare si inmultirea acestora, dupa modificare, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2080 
lei stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 937/2018, conform anexei – parte integranta a prezentei hotarari.  
       Art.2.-(1)Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.     
                    (2)Fiecarei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare 
tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care 
gradaţia este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr.I-V.  
                    (3)Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a 
acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. 
       Art.3.-Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de 
sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se 
compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. 
       Art.4.-Incepand cu 1 ianuarie 2019 se acorda norma de hrana pentru personalul din cadrul 
compartimentului politiei locale Brebu astfel: norma 6 – valoare financiara 32 lei/zi calendaristica cu 
respectarea prevederilor H.C.L. nr. 42/2017. 
       Art.4.-Primarul Comunei Brebu poate acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a participat 
direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază și 
indemnizaţiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, în condițiile legii. 
       Art.5.-Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele 
pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază şi a 
indemnizaţiilor lunare. 
       Art.6.-(1)Indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii din Consiliul local al Comunei Brebu 
pentru participarea la numărul maxim de ședințe este în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a primarului. 



                    (2)Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (1), este de o 
şedinţă de consiliu şi 1-2 sedinţe de comisie de specialitate pe lună. 
       Art.7.-În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, se acordă anual vouchere de vacanţă în cuantum de 
1450 lei pentru un salariat, în condiţiile legii. Costurile emiterii voucherelor de vacanţă pe suport de 
hârtie/electronic se suportă de la bugetul local.  
       Art.8.-(1)Incepand cu 1 ianuarie 2019, ordonatorul de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de 
hrană reprezentand a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.  
                    (2)Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna 
anterioară, în condițiile legii.  
       Art.9.-(1)In anul 2019, numărul maxim de posturi care se finanţează de la bugetul local al Comunei Brebu va 
fi dimensionat astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate prin prezenta 
hotărâre, cu încadrarea în limitele prevederilor legale.  
                    (2)Salariile şi indemnizaţiile lunare stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, împreună cu 
celelalte elemente ale sistemului de salarizare, vor fi avute în vedere la elaborarea bugetului local pe anul 2019.  
       Art.10.-Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului – Judetul Prahova, 
biroului financiar contabil impozite si taxe si tuturor celor interesati.  
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