
 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 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. 9133 din 10.03.2021 întocmit de către 
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani; 
 - raportul de specialitate nr.9167 din 11.03.2021 întocmit de Compaertimentul Resurse 
Umane din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local; 

- adresa nr. 1 din 11.03.2021 a Sindicatului Liber Primăria Ariceștii Rahtivani 
înregistrată în instituția noastră sub nr. 9161 din 11.03.2021; 

- 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; 
 - dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în plată; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 9/2021 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. 21/2020 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceştii Rahtivani pe anul 2020 si estimari 2021-
2023;  

- 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, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 

           Art. 1 Se completează Anexa nr. 2 – ”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”, la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 
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, cu 4 poziții, după cum urmează: 
 

    



 
 

Nr. 
crt. 

Functia Nivelul 
studiilor 

Valoarea nominala in 
lei a salariului de baza 
corespunzator functiei 

contractuale, pentu 
gradatie de vechime 0 

*Coeficient 
salarizare 

corespunzator 
gradatiei de 
vechime 0 

1. Consilier S 5428 2,36 

2. Inspector de 
specialitate I 

S 5221 2,27 

3. Administrator I M 4600 2,00 

4. Referent  M 4600 2,00 

    
 Art. 2 Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 56/2020 privind completarea 
Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 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 își încetează aplicabilitatea. 
          Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate 
se face de către Secretarul general al comunei. 
 
 
*  Coeficient = salariu de bază / salariu minim pe economie 
Salariu minim pe economie: 2300 lei  
 
 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
  Nicoleta-Daniela BORCESCU       

                                                                                                                        
                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                     SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                     Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 
 
 
 
Ariceștii Rahtivani, 17.03.2021 
Nr. 14 

	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


