
       R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA  
COMUNA  BUCOV 
CONSILIUL LOCAL  

              

   HOTĂRÂREA NR. 11/ 21 ianuarie 2020 

privind menținerea începând cu 1 ianuarie  2020 a coeficienților de salarizare 
la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov 

 

Consiliul Local Bucov, județul Prahova , întrunit în ședință ordinară la data de 21 
ianuarie 2020 ; 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr 4429/14.01.2020 semnat de dl primar Savu Ion  , raportul 
de specialitate întocmit de inspector resurse umane Dima Elena Laura  ; 
Prevederile HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară 
garantat în plată; 
Prevederile art.11 , art 13 alin (1) și art 38 alin 2 lit b) din legea –cadru  nr 153 din 
28 iunie 2017 privind salarizarea  personalului plătiti din fonduri publice ; 
Avizul comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului Local Bucov; 
Prevederile art.1 , pct 12 (2) , 13 (7) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 1 
privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru  modificarea si completarea unor 
acte normative; 
prevederile art 129 alin (2) lit a)  și lit d) alin (7) , pct 12) și 14) art 212 , alin (2) și 
alin (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , art 45 alin (1) și Lin (2) 
lit a); 
In temeiul art 196 alin (1) lit a) din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
                                    H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2020 coeficienții de salarizare  pentru 
personalul primăriei comunei Bucov: funcționari publici și personal contractual se 
mențin la nivelul lunii decembrie 2019, salariul stabilindu-se prin înmulțirea 
acestora cu salariul minim brut pe țară garantat în plată respectiv :2230 lei. 
            (2)  Începând cu data de 01.01.2020 cuantumul sporurilor , indemnizațiilor , 
compensațiilor , primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care 
fac parte , potrivit legii, din salariul brut lunar , solda lunară de care beneficiază 
personalul primăriei se mențin la nivelul cuantumului pentru luna decembrie 2019. 
        
 



         (3) Incepând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020 indemnizatiile lunare 
pentru primarul și viceprimarul comunei Bucov  se mențin la nivelul aferent lunii 
decembrie 2019.  
Art.2. Indemnizația lunară  de care beneficiază consilierii locali ai comunei Bucov 
este de 10 % din indemnizația lunară a primarului.   
Art.3. Incepând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 
Art.4. Prezenta hotărâre se afișează pe site-ul primăriei comunei Bucov și se 
comunică  în condițiile legii Instituției Prefectului  Județului Prahova.  
                
                                                

 

                    Președinte de ședință,                                   Contrasemnează, 
                     Cojocaru Aurel                                            Secretar general, 

                                                                               Nae Florentina Cristina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi ”pentru” 

17 consilieri prezenți din cei 17 în funcție  
 


