ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale
”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii
Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani
Având în vedere:
- referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2082 din 20.01.2020 întocmit de către
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea
stabilirii salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”
utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP
Ariceștii Rahtivani;
- raportul de specialitate nr. 2429 din 23.01.2020 întocmit de Compartiment Resurse
Umane din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani;
- raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Ariceștii Rahtivani;
- adresa nr. 3 din 20.01.2020 a Sindicatului Liber Primăria Ariceștii Rahtivani
înregistrată în instituția noastră sub nr. 2067 din 20.01.2020;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- dispoziţiile Legii cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
invesțițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene, modificată prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 95/2019 privind
aprobarea structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Ariceştii Rahtivani;
- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 25/2019 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceştii Rahtivani pe anul 2019 si
estimari 2020-2022;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 78/2019 privind
aprobarea proiectului de buget pentru anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 al comunei
Aricestii Rahtivani;
- dispozițiile art. 84 alin. (3) și alin. (4), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și alin (14) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi al 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 Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul
de specialitate al primarului comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și al S.P.C.L.E.P.
Ariceștii Rahtivani, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, începând cu
data de 01.01.2020, prin înmulțirea coeficienților pentru fiecare funcție cu salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare.

Art. 2 Primarul va stabili, prin dispoziție, salariile de bază lunare pentru funcțiile din
organigrama Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani și al S.P.C.L.E.P. Ariceștii Rahtivani,
astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.
Art. 3 Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Ariceștii
Rahtivani pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia
lunară a primarului, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31
decembrie 2021.
Art. 4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își incetează aplicabilitatea.
Art. 5 Serviciile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ariceștii Rahtivani vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate
se face de către Secretarul general al U.A.T..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Justin COJAN
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL al U.A.T.,
Violeta-Neluța PETCU

Ariceștii Rahtivani, 29.01.2020
Nr. 4

ANEXA nr. 1 la HCL nr. __________ din ____________
NOMENCLATORUL SI IERARHIA FUNCTIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI
Conform prevederilor Legii nr. 153/2017 – Lege – Cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, cuprinzand coeficientii și salariile de baza corespunzătoare
Functii de demnitate publica
Nr.
crt.
1.
2.
Nr.
crt.

1.
2.

Functia

Coeficient

Suma

Primar

5

10400

Viceprimar

4

8320

Denumire functie

Nivelul
studiilor

Functii publice de conducere

S

Secretar al unitatii
administrativ-teritoriale, gr. 2

S

Sef Serviciu, gr. 2

Valoarea nominală în lei a
salariului de baza corespunzator
functiei publice

*Coeficient

Salariile de bază, pentru functiile de
conducere sunt corespunzatoare
gradatiei de vechime 5, conform
prevederilor legale

S

8318

3,73

Min. 6868
Max. 7493

Min. 3,08
Max. 3,36

Salariile de bază, pentru functiile
generale de executie, sunt
corespunzatoare gradatiei de
vechime 0, conform prevederilor
legale

Functii publice generale de
executie
1.

Auditor; grad profesional
principal

S

5575

2,50

2.

Inspector; grad profesional
superior

S

5441

2,44

grad profesional principal

S

5218

2,34

grad profesional asistent

S

4973

2,23

grad profesional debutant

S

4839

2,17

3.

Referent de specialitate;
grad profesional superior

SSD

5018

2,25

4.

Referent; grad profesional
superior

M

4616

2,07

grad profesional principal

M

4527

2,03

grad profesional asistent

M

4482

2,01

grad profesional debutant

M

4059

1,82

*Coeficient = salariu de bază / salariu minim pe economie
Salariu minim pe economie : 2230 lei

ANEXA nr. 2 la HCL nr. _________ din ____________

NOMENCLATORUL SI IERARHIA FUNCTIILOR CONTRACTUALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI conform prevederilor Legii nr. 153/2017 – Lege – Cadru privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
cuprinzand coeficientii și salariile de baza corespunzătoare

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

Nr.
crt.

Functia

1.

Referent de specialitate

2.

Nivelul Valoarea nominala in lei a
*Coeficient salarizare
studiilor
salariului de baza
corespunzator gradatiei de
corespunzator functiei
vechime 0
contractuale, pentu
gradatie de vechime 0
S

4170

1,87

Sofer I

M; G

3969

1,78

3.

Muncitor calificat I

M; G

3546

1,59

4.

Muncitor necalificat I

M; G

3434

1,54

*Coeficient = salariu de bază / salariu minim pe economie
Salariu minim pe economie : 2230 lei

