
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA  BERCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat  
din UAT- comuna Berca pentru anul scolar 2020-2021 

 
 

Consiliul local Berca, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara, 
Avand in vedere: 
-referatul de aprobare al primarului inregistrat la nr.7528/02.12.2019 
-raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.7529/02.12.2019; 
-rapoartele celor 3 comisii de specialitate ale Consiliul local ; 
-adresa nr.15005/2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Buzau ; 
-adresa nr.3055/2019 a Liceului Tehnologic ‘’Sf.Mucenic Sava’’ Berca ; 
-avizul conform nr.16263/2019 al Inspectoratului Scolar Judetean Buzau; 
-prevederile art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
-prevederile art.24, art.25 alin.(1) din Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr.5235/2018 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul 
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati in 
unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei 
unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020; 

-prevederile art.129 alin.(2), lit.’’d’’, alin.(7), lit.’’a’’ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

In temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1.Pentru anul scolar 2020-2021,  reteaua de invatamant preuniversitar de stat din UAT-

comuna Berca, se mentine in forma aprobata prin Hotararea Consiliului local nr.6/22.01.2019 si 
avizului conform nr.163/11.01.2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Buzau. 

Art.2.Secretarul general al comunei va comunica si inainta prezenta hotarare Inspectoratului 
scolar Judetean Buzau si Institutiei Prefectului judetul Buzau in conditiile si termenele stabilite de 
lege. 

BERCA               PRESEDINTELE SEDINTEI, 
30.01.2020                                                                            CONSILIER, 
NR.1                             GHEORGHE MIRITESCU 

 
 
 
                 CONTRASEMNEAZA, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BERCA, 
JR.VIORICA CHIVU 

 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in sedinta ordinara din data de 
30.01.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu un numar de 14 voturi pentru ; 0 abtineri si 0  impotriva, din numarul total de 
15 consilieri in functie si 14  consilieri prezenti la sedinta. 

 

 

 

 



R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA  BERCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si 
radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-

teritoriala a comunei Berca, judetul Buzau 
 
 Consiliul local al comunei Berca, intrunit in sedinta ordinara, 
 Avand in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului inregistrat la nr.373/20.01.2020; 
 -raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.374/20.01.2020; 
 -avizelle celor trei comisii de specialitate ale Consiliului local; 
 -Avizul consultativ nr.3908503/2019 al Directiei Regim Permise de Conducere si 
Inamtriculare a Vehiculelor, inregistrat la Primaria berca sub nr.8046/30.12.2019 ; 
 -prevederile art.23 din Ordinul nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii, 
inresgitrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a 
vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art.14 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 
privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art.22, lit.’’a’’ si art.25 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.1391/2006 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si compeltarile ulterioare; 
 -prevederile art.129 alin.(1) si alin.(14) din Ordonanata de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.139 alin.(1) din  Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 Art.1.Se aproba Regulamentul privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si 
radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-
teritoriala a comunei Berca, judetul Buzau, ai caror proprietari au domiciliul, resedinta, 
sediul sau punctul de lucru in comuna Berca, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare, 
 Art.2.Prezenta va fi adusa la indeplinire de primarul comunei Berca, prin 
compartimentele de specialitate. 
 Art.3.Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica, va comunica si 
inanta prezenta hotarare autoritatilor si instituiilor interesate, in termenele si conditiile 
stabilite de lege.  
 BERCA         PRESEDINTELE SEDINTEI, 
 30.01.2020               CONSILIER, 
 NR.2             GHEORGHE MIRITESCU 
 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

JR.VIORICA CHIVU 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in sedinta ordinara din data de 

30.01.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu un numar de 14 voturi pentru ;0 abtineri si 0  impotriva, din numarul total de 15 
consilieri in functie si 14  consilieri prezenti la sedinta. 

 



 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA  BERCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Berca-familia 

ocupationala ‘’Adminsitratie’’ si din institutiile subordonate 
 

 
 Consiliul local al comunei Berca, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ordinara, 
 Avand in vedere: 
 -referat de aprobare a primarului inregistrata la nr.451/22.01.2020; 
 -raportul compartimentului de specialitate inregistrat la 
nr.452/22.01.2020; 
 -rapoatele celor trei comisii de specialitate ale Consiliului local;  
 -prevederile Hotararii Consiliului local Berca nr.54/29.08.2019 privind 
aprobarea numarului de personal, a numarului de functii publice, a 

organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Berca-forma actualizata potrivit Codului administrativ; 
 -prevederile Hotararii Consiliului local nr.73/28.11.2019 privind 
aprobarea unei modificari in statul de functii aprobat pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Berca, judetul Buzau; 

-prevederile Hotararii Consiliului local Berca nr.1/22.01.2019 privind 
stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Berca-familia ocupationala 
‘’Adminsitratie’’; 
 -prevederile art.1, art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) si alin.(4) , art.6, art.7, 
art..10, art.11, art.25, Cap.I, pct.2, lit.c.4, nr.crt.3 si 4, pct.3.2., nr.crt.45 din 
Anexa II si Cap.II, pct.II, lit.’’b’’, nr.crt.1 din Anexa III la Legea –cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art.45 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 
2020; 
 -prevederile art.II, pct.12, 13, 15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative 

-prevederile Hotararii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului 
de baza minim brut pe tara garantat in plata; 
 -prevederile art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 -prevederile art.129 alin.(1), alin.(2), lit.’’a’’, art.212, alin.(2) si (3)  din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
 In temeiul art.139 alin.(1), coroborat cu art.5, lit.’’ee’’ si art.196 alin.(1), 
lit.’’a’’ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1.Incepand cu data de 1 ianuarie 2020,  se stabilesc salariile de 
baza pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Berca-familia ocupationala ‘’Adminsitratie’’, si din 
institutiile subordonate, potrivit anexei nr.1, in sensul mentinerii acestora la 
nivelul aferent lunii decembrie 2019; 
 Art.2.Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, se majoreaza salariul de 
baza cu 1/3 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 
2022 si cel din luna decembrie 2019, pentru personalul contractual prevazut in 
anexa nr.2. 

Art.3.Incepand cu data de 01.01.2020, salariile de baza pentru 
personalul contractual prevazut in anexa nr.3, se mentin la nivelul aferent lunii 
decembrie 2019. 

Art.4.Incepand cu data de 01.01.2020, salariile de baza pentru 
personalul contractual prevazut in anexa nr.4, se stabilesc conform HG 
nr.935/2019. 
 Art.5.(1).In anul 2020, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 
2020, indemnizatia lunara pentru primar si viceprimar, se mentine la nivelul 
aferent lunii decembrie 2019. 
  (2).Indemnizatia lunara de care beneficiaza consilierii locali, penrtu 
particiaprea la o sedinta de plen si o sedinta de comisie este de 10% din 
indemnizatia lunara a primarului. 
 Art.6.Incepand cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, 
indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlate elemente ale sistemului 
de salarizare care fac parte, potrivt legii, din salariul brut lunar, solda lunara de 
care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentin cel mult la 
nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, in masura in care 
personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi 
conditii. 
 Art.7.In anul 2020, valoarea indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul 
din anul 2019. 
 Art.8.Salariile de baza din Anexele nr.1, 2 si 3 sunt stabilite pentru 
gradatia 0 si pentru cele 5 gradatii corespunatoare transelor de vechime in 
munca, conform dispozitiilor art.10 alin.(2)-(4) din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 



  Art.9.Salariile stabilite conform art.1-3 se acorda potrivit actelor 
administrative individuale emise de Primarul comunei Berca, judetul Buzau.  

Art.10 Anexele nr.1-3, fac parte integranta din prezenta hotarare.   
 Art.11.Prezenta va fi adusa la indeplinire de primarul comunei prin 
compartimentele de specialitate. 
 Art.12.Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica si 
va comunica prezenta hotarare persoanelor, autoritatilor si institutiilor 
interesate in termenele si conditiile stabilite de lege.  
 
 
 
 BERCA                PRESEDINTELE SEDINTEI, 
 30.01.2020           CONSILIER, 
 NR.3         GHEORGHE MIRITESCU 
 
 
       CONTRASEMENAZA, 
  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BERCA, 
        JR.VIORICA CHIVU 
 
 
 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in sedinta 
ordinara din data de 30.01.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1), coroborat cu 
art.5, lit.’’ee’’ din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu un numar de 15 voturi pentru ;   0 abtineri si 0  impotriva, din numarul total de 
15 consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA  BERCA 
JUDETUL BUZAU 

 
HOTARARE 

privind stabilirea si aprobarea salariilor de baza pentru personalul 
de la SC APAPRIMA BERCA SRL  

 
 
 Consiliul local al comunei Berca, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara, 
 Avand in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului inregistrat la nr.467/23.01.2020; 
 -nota de fundamantare nr.31/22.01.2020 a SC APAPRIMA BERCA SRL, inregistrata 
la Primaria Berca, sub nr.447/22.01.2020; 
 -rapoartele celor trei comisii de specialitate ale Consiliului local Berca; 
 -prevederile Hotararii Consiliului local nr.39/21.07.2013 privind reorganizarea 
serviciului public de apa in SC APAPRIMA BERCA SRL; 
 -prevederile Hotararii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza 
minim brut pe tara garantat in plata; 
 -prevederile art.129 alin.(2), lit.’’a’’ si alin.(14) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 In temeiula art.139 alin.(1), coroborat cu art.5, lit.’’ee’’ si art.196 alin.(1), lit.’’a’’ din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

 Art.1.(1). Incepand cu data de 1 ianuarie 2020 se stabilesc.si se aproba salariile de 
baza pentru personalul de la SC APAPRIMA BERCA SRL  potrivit anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2.Administratorul societatii si compartimentul contabil din cadrul SC APAPRIMA 
BERCA SRL vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 Art.3.Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica si va comunica 
prezenta hotarare persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate in termenele si conditiile 
stabilite de lege.  
 
 BERCA      PRESEDINTELE SEDINTEI, 
 30.01.2020          CONSILIER, 
 NR.4         GHEORGHE MIRITESCU 
 
                CONTRASEMNEAZA, 
        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BERCA, 
           JR.VIORICA CHIVU 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in sedinta ordinara din 
data de 30.01.2019, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1), coroborat cu art.5, lit.’’ee’’ din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar 
de 15 voturi pentru ;   0 abtineri si 0  impotriva, din numarul total de 15 consilieri in functie si  15 
consilieri prezenti la sedinta. 

 



 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA  BERCA 
JUDETUL BUZAU 

 
H O T A R A R E 

privind stabilirea si aprobarea salariilor de baza pentru personalul 
de la SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL  

 
 Consiliul local al comunei Berca, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara, 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului inregistrata la nr.468/23.01.2020; 
 -nota de fundamantare nr.7/22.01.2020 a SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA 
SRL, inregistrata la Primaria Berca, sub nr.448/22.01.2020; 
 -rapoartele celor trei comisii de specialitate ale Consiliului local Berca; 
 -prevederile Hotararii Consiliului local nr.39/21.07.2016 privind infiintarea SC 
AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL; 
 -prevederile Hotararii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza 
minim brut pe tara garantat in plata; 
 -prevederile art.129 alin.(2), lit.’’a’’ si alin.(14) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 In temeiula art.139 alin.(1), coroborat cu art.5, lit.’’ee’’ din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

H O T A R A S T E: 
 

 Art.1.(1). Incepand cu data de 1 ianuarie 2020 se stabilesc.si se aproba salariile de 
baza pentru personalul de la SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL  potrivit 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2.Administratorul societatii si compartimentul contabil din cadrul SC 
AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
 Art.3.Secretarul general al  comunei va aduce la cunostinta publica si va comunica 
prezenta hotarare persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate in termenele si conditiile 
stabilite de lege.  
 
 BERCA      PRESEDINTELE SEDINTEI, 
 30.01.2020                  CONSILIER, 
 NR.5                  GHEORGHE MIRITESCU 
 
 
     CONTRASEMNEAZA, 
       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BERCA, 
           JR.VIORICA CHIVU 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in sedinta ordinara din 
data de 30.01.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1), coroborat cu art.5,lit.’’ee’’ din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 15 
voturi pentru ;   0 abtineri si 0 impotriva, din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri 
prezenti la sedinta. 

 

 

 



 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COUNA  BERCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind rezilierea contractului de inchiriere nr.3750/01.07.2019 incheiat intre UAT comuna 

Berca si IONITA MANUELA 
 
 Consiliul local al comunei Berca, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara, 
 Avand in vedere: 
  -referatul de aprobare al primarului inregistrat la nr.478/23.01.2020; 
 -raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.479/23.01.2020; 
 -rapoartele celor trei comisii de specialitate ale Consiliului local; 

-prevederile Hotararii Consiliului local nr.45/2019 privind aprobarea rennoirii 
contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartanind domeniului 
privat al UAT comuna Berca, judetul Buzau, precum si actualizarea cu rata inflatiei a 
nivelului chiriei;  

-prevederile contractului de inchirie nr.3750/01.07.2019; 
 -prevederile art.6.1., lit.’’b’’, pct.1-3 din contractul de inchiriere nr.3750/01.07.2019; 

-sesizarea locatarilor din blocul A1, inregistrata de Primaria Berca sub 
nr.9/06.01.2020 
 -procesul verbal nr.28/06.01.2019;  
 -prevederile art.1822 din din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -prevederile art.129 alin.(2), lit.’’c’’ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile uletrioare; 
 In temeiul art.139 alin.(3), lit.’’g’’ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile uletrioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 Art.1.Cu data prezentei, se aproba rezilierea contractului de inchiriere 
nr.3750/01.07.2019 incheiat intre UAT comuna Berca si Ionita Manuela, avand ca obiect 
locuinta situata in str.Costa-Foru, bl.A1, ap.14, et.4, comuna Berca, judetul Buzau. 
 Art.2.Prezenta va fi adusa la indeplinire de primarul comunei prin compartimentele 
de specialitate. 
 Art.3.Secretarul general al comunei va adduce la cunsotinta publica, va comunica si 
inainta prezenta hotarare persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate. 
 
 BERCA                     PRESEDINTELE SEDINTEI, 

30.01.2020                                                                           CONSILIER, 
NR.6               GHEORGHE MIRITESCU 
 
             CONTRASEMNEAZA, 
       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

JR.VIORICA CHIVU 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in sedinta ordinara din data de 
30.01.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3),lit.’’g’’ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de  15 voturi pentru ; 0 abtineri si 0  impotriva, din 
numarul total de 15 consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta. 

 


