
 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 
      Nr. 12917/24.09.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Budila 

 

 

          Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor art. 136 alin. (1), (2) și alin. (8) 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al comunei Budila, se 

propune aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Budila. 

 

Avand in vedere: 
 
-  HCL nr. 60 din 30.06.2021 privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 

-art. 120, alin.(1) și art. 121, alin.(1), alin.(2) din Constituţia României, republicată 

-art. 7, alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 81, 

art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- adresa de la Institutul National de Statistica- Directia Judeteana de Statistica Brasov nr. 

2326/16.09.2021, inregistrata la UAT Budila sub nr. 12686/17.09.2021 , prin care se comunica 

faptul ca la data de 01.01.2021 comuna Budila avea 5034 locuitori 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), b), art. 3 alin. (1) și alin. (4), art. 6, art. 7 și art. 11, art. 13 alin. 

(1) din Capitolul II- Salarizarea, Anxa IX, pct. C 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

  



- OUG nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 129 alin. (2) lit. a), art. 212 alin. (2), art. 386, art. 388, art. 391, art. 392, art. 393 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Hotararea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile HG nr. 4/ 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

- cuantumul de 10% din indemnizaţia lunară a primarului a indemnizaţiei lunare pentru consilierii 

locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale 

comisiilor de specialitate  

Luând în considerare prevederile art. 13 alin. (1) din CAPITOLUL II – Salarizarea - 

SECŢIUNEA 1 - Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, 

indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar - Modul de stabilire a 

indemnizaţiilor lunare pentru funcţiile de demnitate publică, din Legea – cadru  nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, conform 

căruia indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică se determină prin înmulţirea 

coeficienţilor din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, 

coroborate cu prevederile Anexei nr. IX din Legea – cadru  nr.153/2017 – ” Funcţii de demnitate 

publică”, lit. C - ”Funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorității publice locale”, 

pct. 14: Primar comună cu 5.001 până la 10.000 locuitori, al cărui coeficient corespunzător este de 

5.00 și pct. 26 Viceprimar comună cu 5.001 până la 10.000 locuitori, al cărui coeficient corespunzător 

este de 4.00 

Tinand cont de faptul ca volumul de munca a crescut pentru toti – demnitari, consilieri locali, 

functionari si personal contractual, incepand cu data de 01.01.2021, deoarece numarul populatiei a 

crescut semnificativ, fapt pentru care Legea-cadru nr. 153/2017 prevede marirea coeficientilor la 

trecerea pragului de 5001 locuitori, 

Analizând prevederile art.11 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: 

      ”(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi 

serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local”. 

Propun modificarea statului de personal si statului de functii, ca urmare a cresterii numarului de 

locuitori si depasirii pragului de 5001 locuitori. 
 

 

 

 



Astfel, este necesară analizarea si dezbaterea in Consiliuul Local a acestui proiect de hotarare, 

pentru aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Budila, in urma cresterii numarului de locuitori si depasirii 

pragului de 5001 locuitori. 

 
Primar, 

Irimia MARȘAVELA 

 
    Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 

 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă _______ în data de _______, 

     Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei Budila, înregistrat sub nr. 

12917/24.09.2021, în calitate de initiator prin care s-a propus aprobarea modificarii statului de 

personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila         

Având în vedere: 

-  HCL nr. 60 din 30.06.2021 privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 

-art. 120, alin.(1) și art. 121, alin.(1), alin.(2) din Constituţia României, republicată 

-art. 7, alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 81, 

art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- adresa de la Institutul National de Statistica- Directia Judeteana de Statistica Brasov nr. 

2326/16.09.2021, inregistrata la UAT Budila sub nr. 12686/17.09.2021 , prin care se comunica 

faptul ca la data de 01.01.2021 comuna Budila avea 5034 locuitori 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), b), art. 3 alin. (1) și alin. (4), art. 6, art. 7 și art. 11, art. 13 alin. 

(1) din Capitolul II- Salarizarea, Anxa IX, pct. C 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- OUG nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 129 alin. (2) lit. a), art. 212 alin. (2), art. 386, art. 388, art. 391, art. 392, art. 393 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Hotararea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 



- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile HG nr. 4/ 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

-avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 3 

      

     În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

     Art. 1. Se aproba modificarea statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Budila, ca urmare a cresterii numarului de locuitori, conform 

anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Budila, 

prin Compartimentul Resurse Umane si Biroul Financiar Contabil. 

    Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, primarului comunei 

Budila, Compartimentului Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, ANFP și se aduce la 

cunoștință publică, prin grija secretarului general al comunei Budila, prin afisarea pe site-ul 

www.budila.ro. 

        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                Primar,                                                                Secretarul general al comunei Budila, 

      Irimia MARȘAVELA                        Alexandra-Aveluța BENIA   

 

 

 

    Repartizat pentru avizare la Comisiile de Specialitate nr. 1 și 3 

 

 

 

 

 


