
 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
P  R  I  M  A  R 

 
 
Nr. 45 din 12.04.2021 

P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E 
privind completarea Anexei nr. 1 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. 11403 din 12.04.2021 întocmit de către 
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani; 

- adresa nr. 2 din 12.04.2021 a Sindicatului Liber Primăria Ariceștii Rahtivani 
înregistrată în instituția noastră sub nr. 11410 din 12.04.2021; 

- 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), alin. (2) lit. a) și alin (14) și ale 
Anexei nr. 5 – Lista cuprinzând funcțiile publice 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,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

           Art. 1 Se completează Anexa nr. 1 – ”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, cuprinzând 
coeficienții 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 o poziție, după cum urmează: 
 
 
 

    



Nr. 
crt.  Denumire functie  Nivelul 

studiilor  

Valoarea nominală în lei a 
salariului de baza corespunzator 

functiei publice 

*Coeficient 

Functii publice 
specifice de conducere S 

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

prevederilor legale 

 

1. Arhitect-șef S 7728 3,36 

    
          Art. 2 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  
 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Gheorghe ORBU 
 
 
 
 

                  AVIZAT, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                                  Violeta-Neluța PETCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

 
 

 
NR. 11403 din 12.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 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 
 
 
 
   In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuții 
privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului. 
 Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare: „pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu 
al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea 
acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean 
sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei 
sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.”  

Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei institutii 
sau autoritati a administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor sunt prevazute in 
anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017. 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr. 9/2021 
privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani, funcția publică specifică de conducere de arhitect-
șef înființată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, 
necesită stabilirea salariului de bază.    

În conformitate cu prevederile legale în materie, având în vedere cele prezentate, se 
impune inițierea  prezentului  proiect de hotărâre pe care îl consider legal și oportun. 
         
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 

 
 

   
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI	
P  R  I  M  Ă  R  I  A 

 

Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, Cod 107025, fax: 0244 380036, tel: 

0244 380068, C.U.I  2842927 

e-mail: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro	

NR.  11694 din 14.04.2021       
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
 la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 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 
 

 

  Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 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 a fost propus şi iniţiat de Primarul comunei Ariceştii Rahtivani. 

Conform prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind 

organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului. 

 Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice „pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii 

locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate 

sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Legiuitorul a prevăzut pentru salariaţii din cadrul 

administraţiei publice locale doar nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor (anexa nr. VIII cap. I lit. A 

secţiunea III şi cap. II lit. A secţiunea IV din Legea nr. 153/2017). 

Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 4/2021, incepand cu data de 13 ianuarie 

2021, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu 

include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 2300 lei lunar, pentru un program normal de 

lucru de 169,333 ore, in medie, pe luna, reprezentand 13,583 lei/ora. Conform art. 11 alin. (4) 



nivelul veniturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

se stabileşte prin hotărâre a consiliului local fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei 

de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi 

cheltuieli. 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr. 9/2021, 

privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani, funcția publică specifică de conducere de arhitect-

șef înființată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, 

necesită stabilirea salariului de bază.     

Astfel este necesar completarea Anexei nr. 1 - 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, 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 valoarea nominală în lei a salariului de baza corespunzator functiei 

publice specifice de conducere de arhitect-șef și a coeficientului corespunzator. 

  La stabilirea salariilor de bază a personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Ariceștii Rahtivani s-au consultat reprezentanţii Sindicatului Liber Primaria 

Aricestii Rahtivani.  

Totodată, precizăm că, la stabilirea salariilor de bază se va avea în vedere încadrarea 

în cheltuielile de personal care vor fi aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 

2021, precum și sustenabilitatea în exercițiile financiare următoare. 

  Avand in vedere cele prezentate proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale în 

materie și poate fi supus spre aprobare Consiliului local. 

 

 

         Referent de specialitate,                                                    Inspector, 
     Mariana-Adriana Gherghina                                       Camelia-Maria Zegheru 
 


