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                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.032 
                                                 din 29 ianuarie 2020 
 
privind : stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia 

ocupationala « Administratie » din cadrul Muzeului Brailei « Carol I » 
Braila 

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

Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui  Consiliului Judetean Braila, 
precum si avizul  Sindicatului lucratorilor din cadrul Muzeului Brailei “Carol I”; 

 Vazand  avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice 
si relatii internationale, precum si adresa Muzeului Brailei “Carol I”;    
           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 stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala « Administratie » din cadrul Muzeului Brailei “Carol I” 
; 

Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, precum si prevederile H.G nr.935/2019 pentru 
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 

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 stabilesc salariile de baza ale personalului contractual din familia 
ocupationala « Administratie » din cadrul Muzeului Brailei “Carol I”, conform anexei parte 
integranta din prezenta hotarare.  
          Art.2. – Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.21/28.02.2019 isi inceteaza 
aplicabilitatea.                     
         Art.3. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Muzeul Brailei “Carol I”. 

Art.4.– Prin grija Directiei Administratie publica, contencios, prezenta hotarare va 
fi comunicata celor interesati. 
 
 

Hotararea a fost adoptata  cu 18 voturi “pentru”. S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni: Botea Viorel, 
Adetu Ionel. Nu au participat la vot urmatorii domni consiglieri judeteni: Cirligea Florin-Eugen, Chiru Marian-Laurentiu, 
Da Ros Mario Spiridon, Danaila Zaharia-Alexandru, Enuta Ionel, Lungu Danut, Nechita Ovidiu, Sirbu Marian, Pascale 
Alfredo-Vasile, Vacu Adrian-Catalin, Varga Vasile-Constantin. 
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