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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul contractual 

din cadrul Serviciului de Salubrizare al comunei Naeni  
 
Consiliul local al comunei Năeni; 
 Având in vedere : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, inregistrat la nr. 
750/20.04.2021; 

- raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrat la nr. 751/20.04.2021; 

- raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Naeni, inregistrat la nr. 752 /20.04.2021; 

- H.C.L. nr. 27/21.09.2020 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 
“CONSILIUL LOCAL NĂENI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public 
de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat 
în subordinea Consiliului Local al comunei NĂENI, judeţul Buzău; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 

196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul 
administrativ 

HOTĂRĂŞTE, 
 

Art. 1  Se aproba salariile de baza pentru personalul contractual din cadrul 
Serviciului de Salubrizare al comunei Naeni, conform anexei 1,, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
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Art. 2 Primarul comunei impreuna cu compartimentul contabilitate va duce 
la indeplinire prezenta hotarare.  

                   
Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

instituţiilor şi autorităţilor interesate si va publica pe site-ul www.primarianaeni.ro.  
 

Nr. 15 
NĂENI, 21 aprilie 2021 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                  BELET IONEL 
 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
JR. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 

prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 8 voturi pentru, 1 abţinere și 1vot 

împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 10 consilieri prezenţi la 
ședinţă. 

 

http://www.primarianaeni.ro/

