
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- Prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele masuri scal bugetare si pentru modi carea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Dispozitiile art.11 si art.38 alin (1) si (2) lit. b) din Legea cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ținând cont de:

-Referatul de aprobare nr. 5545/20.01.2021 al  primarului comunei Valea Calugareasca;

- Raportul de specialitate nr. 5546/20.01.2021, întocmit de compartimentul resurse umane , prin
care se propune mentinerea, la nivelul acordat în luna  decembrie 2020, a salariilor de baza aferente
functiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administratie,, utilizate în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Călugărească;

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA
CĂLUGĂREASCĂ

HOTĂRÂREA

privind menținerea la nivelul lunii decembrie 2020, a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și
contractuale din cadrul primăriei comunei Valea Călugărească

nr. 17 din 27.01.2021

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA CĂLUGĂREASCĂ
întrunit în prima ședință ordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. In anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de
funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care bene ciază personalul
primăriei comunei Valea Călugărească, se menține la acelasi nivel cu cel ce se acordă pentru luna
decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție si isi desfășoară activitatea în
aceleași condiții.  

Art.2. In anul 2021, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, indemnizatiile lunare pentru
functiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru
nr.153/2017, cu modi cările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie
2020.

Art.3. In anul 2021, începand cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensațiilor,
primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul
brut lunar, solda lunară de care bene ciază personalul plătit din fonduri publice se menține la nivelul
cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție



Președinte de ședință,
Ioan ALEXE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA

CĂLUGĂREASCĂ,
Maria-Felicia GHEORGHE

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 17 / 27.01.2021

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali prezenți

Voturi necesare 8

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 14

4 Numărul voturilor „PENTRU” 14

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 3

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

0

și iși desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

 Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri se încredințează compartimentul
resurse umane și compartimentul contabilitate.

 



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 17 / 27.01.2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 27.01.2021

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Aducerea la cunoștință publică

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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