
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.026 
                                                 din 29 ianuarie 2020 
 
privind : mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza ale functionarilor publici 

si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale 
« Administratie » din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor 
Braila, la nivelul aferent lunii decembrie 2019 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 ianuarie 2020; 

  Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui  Consiliului Judetean 
Braila, avizul Comisiei paritare, precum si avizul  reprezentantilor personalului 
contractual; 

 Vazand  avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice 
si relatii internationale;    

Avand in vedere Raportul Directiei Administratie publica, contencios, Raportul 
Directiei Administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Raportul Biroului resurse umane, 
salarizare la proiectul de hotarare privind mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza 
ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale 
« Administratie » din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, la nivelul 
aferent lunii decembrie 2019; 

Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit.”c” coroborat cu prevederile 
art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art.1.  –Se aproba mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza ale 
functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale 
« Administratie » din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, la nivelul 
aferent lunii decembrie 2019.                   
          Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila. 

Art.3.– Prin grija compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata  cu 20 de voturi “pentru”. Nu participa la vot urmatorii domni consilieri judeteni: 
Cirligea Florin-Eugen, Chiru Laurentiu-Marian, Da Ros Mario Spiridon, Danaila-Zaharia Alexandru, Enuta Ionel, Lungu 
Danut, Nechita Ovidiu, Sirbu Marian, Pascale Alfredo-Vasile, Vacu Adrian-Catalin,Varga Vasile-Constantin. 

 
 
        

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                


