
 

 

H  O T Ă R Â R E   

privind completarea Anexei nr.1 la 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 

 

         Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

27.10.2022; 

 

            În conformitate cu 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 plătit din fonduri publice,cu modificările şi 

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. 21.133 / 27.09.2022 al Primarului comunei Bărcăneşti  prin care se propune 

completarea Anexei nr.1 la 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 ; 

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

primarului nominalizat în vederea  analizării și întocmirii raportului la Proiectul de hotărâre privind 

completarea Anexei nr.1 la 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 ;   

- Avizele comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- Avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr. 21.148 din 27.09.2022. 

 

            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 şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art.1. -Începând cu data de 01.11.2022, se completează punctul B, poziţia 2 din anexa nr.1 la 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, judeţul Prahova ,  şi va 

avea următorul cuprins : 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

CONSILIUL LOCAL 

 

 



2. INSPECTOR,INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ,CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE, 

POLIŢIST LOCAL 

 

grad profesional superior S 2.47 4.700 

grad profesional principal S 2.32 4.400 

grad profesional asistent S 2.11 4.000 

grad profesional debutant S 2.00 3.800 

 
           

          Art.2.- Celelalte poziţii ale Anexei nr.1 la 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 , rămân nemodificate . 

           Art.3.- 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. 

 

        
 

 

 

 

                                                                                       PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 

 

                                                                     ………………… 

                                                                  Mădălin – Nicolae Tănase 
 

 

 

 

  Contrasemnează: 
                                                                            P.   Secretarul  general al comunei 

                                                                                                            ……….…………….       

 Inspector, Carmen – Mihaela Dumitru  

 

 

 

 

 

 

 

Bărcăneşti,  27.10. 2022 

Nr.  60 

 

Nr.consilieri ȋn funcţie       15;  Nr.consilieri prezenţi15 ; Nr.voturi pentru 12;   Nr. voturi ȋmpotrivă 0; Nr. voturi 
abţinere   3  

Sistem de vot : deschis prin ridicarea  mâiniii 
Cvorum necesar :majoritate simplă 
 Redactată: M.O./Tehnoredactată : M.O./5 ex 

 

    

 

 


