
 

 

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; 

-Art.129, alin.2 lit.a), alin. 3 lit.c)   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și  completările ulterioare ; 

           Văzând : 

-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;  

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

care se propune  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 Serviciului Financiar-contabil şi Compartimentului 

Resurse Umane nr. 7.107  /20.01.2021  prin care se propune adoptarea Proiectului 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 general al  comunei Bărcăneşti nr. 7.110  /20.01.2021; 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



-Avizul  comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Local al comunei 

Bărcănești;  

 

           În temeiul prevederilor art.139 (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

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 unităţii administrativ-teritoriale. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Contrasemnează: 
                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 
  

 

 

 Bărcăneşti,   27.01.2021 

  Nr. 08 

 
Nr.consilieri in functie 

       
15 ;  Nr.consilieri prezenti  15   ;   Nr.voturi pentru  14 Nr. voturi impotriva  1 ;  Nr. voturi 

abtinere  0 .     

Sistem vot : deschis              

 

 


