
 

 

 

 

A N U N T 
 

 

          În conformitate cu prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparenta  

decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la 

cunoştinţă publică faptul că a iniţiat : Proiectul de hotărâre privind menţinerea , 

în anul 2021, a salariilor de bază lunare pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 2020. 

 
                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-menţionat, 

pana la data de 27.01 2021,ora 15,00,  la secretarul general al comunei Barcanesti, 

judetul Prahova. 

                 Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe 

site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

                            P R I M AR,                 Secretar   General al comunei, 

                          Gheorghe Dima                         Nicoleta Savu  
 

 

 

 

 

 

      Afişat astăzi, 20.01. 2021   , orele  18,00 la sediul Primăriei Comunei 
Bărcăneşti, jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 
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Nr7117/ 20.01.2021 

 

 

http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/


P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 

     privind menţinerea , în anul 2021, a salariilor de bază lunare pentru funcţionarii publici 

şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 2020 

 

           Având în vedere prevederile :  

-Art. 2 alin.(1) lit.a), art.6, art. 7 lit.a), art. 8 alin.(1), art. 10, art. 11 alin.(1), alin.(2), alin.(4) 

şi art. 19  din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice,cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art.I,alin.1-3  din O.U.G nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru 

 modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 

- Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare,cu modificările şi completările ulterioare; 

-H.C.L.  nr.61 din 26.11.2018  privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova;  

 

           Văzând : 

-Referatul de aprobare nr. 7.106/21.01.2021  al Primarului Comunei Bărcăneşti  privind 

menţinerea , în anul 2021, a salariilor de bază lunare pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 2020  ; 

- Raportul  de specialitate al compartimentelor  de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului nominalizate în vederea  analizării și întocmirii raportului la 

Proiectul de hotărâre privind menţinerea , în anul 2021, a salariilor de bază lunare pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 2020 ; 

-Avizul secretarului comunei Bărcăneşti nr. _____/_____.2021; 

-Avizul  comisiilor de specialitate nr..............ale Consiliului Local al comunei Bărcănești;  

 

           În temeiul prevederilor art.129, alin.2 lit.a), alin. 3 lit.c)  şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare ; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 
 



 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

 

 

         Art.1. În anul 2021, începând cu data de 01.01.2021 ,salariile de bază lunare pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului  comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova ,  se menţin la nivelul aferent lunii 

decembrie 2020. 

 

           Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi vor fi transmise persoanelor şi autorităţilor interesate de 

secretarul  general al comunei . 

 

        

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

A V I Z 

la  Proiectul de hotărâre privind menţinerea , în anul 2021, a salariilor de bază 

lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, la nivelul aferent 

lunii decembrie 2020 

 
 

 
  Secretarul general al UAT comuna Barcanesti, judetul Prahova, 

procedând, in conformitate cu prevederile art. . 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,la analiza Proiectului de hotarâre privind 

menţinerea , în anul 2021, a salariilor de bază lunare pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 2020, constată că 

sunt îndeplinite conditiile de legalitate si oportunitate prevazute de  OUG 

nr.57/2019  privind Codul administrativ , Legea nr.1/2011, Legea educatiei 

nationale, cu modificările şi completările ulterioare, şi   în consecinţa il AVIZEZ 

FAVORABIL în scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei 

Barcanesti, judetul Prahova. 

 
 
 

SECRETAR     GENERAL AL COMUNEI, 
Nicoleta  Savu  
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SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI 

Nr.  7110/20.01.2021 

 

 



 
Repartizat la comisiile de specialittae nr.______pentru avize cu adresele ________din     

2021 
  

 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 
privind menţinerea , în anul 2021, a salariilor de bază lunare pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, 
judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 2020 

 
             În conformitate cu art. 11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare - ,,(1) Pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie“ din 
aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din 
subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a 
consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma 
consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a 
reprezentantilor salariatilor.  
             (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaza de catre ordonatorul de 

credite, cu respectarea prevederilor art. 25. 

            (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (1) si (3), 

fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a 

indemnizatiei lunare a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a viceprimarului 

municipiului Bucuresti, corespunzator nivelului de organizare: comuna, oras, municipiu, 

sectoarele municipiului Bucuresti, primaria generala a municipiului Bucuresti, exclusiv 

majorarile prevazute la art. 16 alin. (2), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in 

bugetele de venituri si cheltuieli. 

            Potrivit  prevederilor art. 3.alin.1 si 4 din legea anterior-menţionată ,, (1) Gestionarea 
sistemului de salarizare a personalului din instituțiile si autoritățile publice se asigură de 
fiecare ordonator de credite, care are obligația să stabilească salariile de bază/soldele de 
funcție/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, 
soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare/indemnizațiile lunare, 
sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea 
personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, 
astfel încat să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație  în bugetul propriu.                  
          Salariile de bază lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, valabile  începând cu data 
de 1 decembrie 2018, sunt stabilite prin H.C.L. nr.61/26.11.2018 privind stabilirea salariilor de 
bază lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului  comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, cu modificările ulterioare, 
conform art. 2 alin.(1) lit.a), art.6, art. 7 lit.a), art. 8 alin.(1), art. 10, art. 11 alin.(1), alin.(2), 
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Nr.  7.108  din  20.01.2021 

 



alin.(4) şi art. 19 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice , art.7, alin.2 din Ordonanţa de urgenţă nr.90/2017  privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene . 
       Potrivit art.I,alin.1-3  din O.U.G nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru  
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,  ,,(1) Prin 
derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) si (41) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
 salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in 
 anul 2021, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de 
functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul 
platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie  
2020 in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in  
aceleasi conditii.   
 (2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, incepand cu drepturile aferente lunii 
ianuarie, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate 
acestora, prevazute in anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2020. 
   (3) In anul 2021, incepand cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, 
compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 
potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din 
fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 
2020, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in 
aceleasi conditii.” 
          Având în vedere cele anterior -menţionate, supunem analizei Consiliului Local în 
 vederea aprobării Proiectul  de hotărâre privind menţinerea în anul 2021, a salariilor de bază 
lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 2020.  
 
  
 

  ŞEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL ,                           INSPECTOR, 
Monica Steluţa-Monica                                                   Mariana Oprea 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://program-legislatie.ro/#/view/01530102.17-20201231-rJd7wQGs0pv


 

 

Repartizat pentru raport specialitate cu 

adresa nr.|____din ______2021  la 

__________ 

Repartizat pentru aviz comisii 

specialitate  nr._______cu adresa 

nr.|____din ______2021 ._______ 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind menţinerea , în anul 2021, a salariilor de bază lunare pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 2020 

 
 

 

 

             În conformitate cu art. 11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare - ,,(1) Pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie“ din 
aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din 
subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a 
consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma 
consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a 
reprezentantilor salariatilor.  
             (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaza de catre ordonatorul de 

credite, cu respectarea prevederilor art. 25. 

            (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (1) si (3), 

fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a 

indemnizatiei lunare a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a viceprimarului 

municipiului Bucuresti, corespunzator nivelului de organizare: comuna, oras, municipiu, 

sectoarele municipiului Bucuresti, primaria generala a municipiului Bucuresti, exclusiv 

majorarile prevazute la art. 16 alin. (2), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in 

bugetele de venituri si cheltuieli. 

            Potrivit  prevederilor art. 3.alin.1 si 4 din legea anterior-menţionată ,, (1) Gestionarea 
sistemului de salarizare a personalului din instituțiile si autoritățile publice se asigură de 
fiecare ordonator de credite, care are obligația să stabilească salariile de bază/soldele de 
funcție/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, 
soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare/indemnizațiile lunare, 
sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea 
personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, 
astfel încat să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație  în bugetul propriu.                  
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          Salariile de bază lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, valabile  începând cu data 
de 1 decembrie 2018, sunt stabilite prin H.C.L. nr.61/26.11.2018 privind stabilirea salariilor de 
bază lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului  comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, cu modificările ulterioare, 
conform art. 2 alin.(1) lit.a), art.6, art. 7 lit.a), art. 8 alin.(1), art. 10, art. 11 alin.(1), alin.(2), 
alin.(4) şi art. 19 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice , art.7, alin.2 din Ordonanţa de urgenţă nr.90/2017  privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene . 
       Potrivit art.I,alin.1-3  din O.U.G nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru  
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,  ,,(1) Prin 
derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) si (41) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
 salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in 
 anul 2021, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de 
functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul 
platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie  
2020 in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in  
aceleasi conditii.   
 (2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, incepand cu drepturile aferente lunii 
ianuarie, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate 
acestora, prevazute in anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2020. 
   (3) In anul 2021, incepand cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, 
compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 
potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din 
fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 
2020, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in 
aceleasi conditii.” 
          Având în vedere cele anterior -menţionate, supunem analizei Consiliului Local în 
 vederea aprobării Proiectul  de hotărâre privind menţinerea în anul 2021, a salariilor de bază 
lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, la nivelul aferent lunii decembrie 2020.  
 

 

PRIMAR , 

Gheorghe Dima 

 

 

 

 

 

 
 

https://program-legislatie.ro/#/view/01530102.17-20201231-rJd7wQGs0pv

	anunt-phcl87.pdf
	barcanesti-phcl-8-din-20-ianuarie-2021.pdf
	aviz-secretar.pdf
	raport-phcl-8.pdf
	referat-phcl-8.pdf

