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CCOOMMUUNNAA   AADD UUNNAAŢŢ II   
CCC OOO NNN SSS III LLL III UUU LLL    LLL OOO CCC AAA LLL    

 
HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   

privind menținerea  în anul 2021 a  salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al 

comunei Adunați, judeţul Prahova 
 
Având în vedere: 
• referatul de aprobare al Primarului comunei Adunați,  judeţul Prahova privind menținerea în anul 2021 a 

salariilor de bază pentru personalul platit din fonduri publice  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Adunați și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Adunați,judetul Prahova;   

• Raportul de specialitate al Compartimentului Taxe, Impozite, Financiar, Contabil,  înregistrat sub 
nr.312 din 18.01.2021; 

• procesul verbal din care rezultă îndeplinirea condiției de consultare a reprezentanților salariaților 
aleși în condițiile legii, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați și serviciile publice din 
subordinea Consiliului Local al comunei Adunați, judetul Prahova neexistând un sindicat reprezentativ la nivel de 
unitate; 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 

• avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii; 

In baza prevederilor legale : 
• art.129 alin.(2) lit. a) şi lit. d) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare;  
• art.2 din Hotararea Guvernului nr 4/2020 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată; 
• art.3 alin.4, art.6 și art.11 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificarile și completările ulterioare; 
• art.I alin.1, alin.2, alin.3, alin.4, art.IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.296/30.12.2020 privind 

unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorograrea unor termene;  
• Hotărârii Consiliului Local al comunei Adunați nr.3 din 29 ianuarie 2020 privind  privind stabilirea salariilor 

de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati 
și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Adunați, judeţul Prahova începând cu data de 1 
ianuarie 2020; 
         În temeiul art.139 alin.1 și art. 196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;        

                  

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre: 
 

       Art.1.Începând cu data de 01.01.2021 salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunaţi și serviciile publice din subordinea Consiliului Local 
al comunei Adunați se mențin la nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2020. 

       Art.2. În perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021, se acordă  vouchere de vacanţă în cuantum de 1450 lei 
pentru un salariat, în condiţiile legii.  



       Art.3.(1) Începând cu 1 ianuarie 2021, ordonatorul de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la 
valoarea prevazută din anul 2020.  

        (2) Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna 
anterioară, în condițiile legii.  

      Art.4.(1) În anul 2021, numărul maxim de posturi care se finanţează de la bugetul local al comunei Adunați va fi 
dimensionat astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate prin prezenta hotărâre, 
cu încadrarea în limitele prevederilor legale. 

   (2) Salariile de bază potrivit prevederilor prezentei hotărâri, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de 
salarizare, vor fi avute în vedere la elaborarea bugetului local pe anul 2021.  

       Art.5.Salariile lunare ale personalului prevăzut la art.1 se vor stabili prin acte administrative individuale emise de 
conducatorul autorităţii publice locale, cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul 
propriu al comunei şi cu respectarea prevederilor art.11 alin.4 şi art.25 din Legea – cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
      Art.6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului comunei Adunați: 
                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 
                     -   Compartimentului Taxe, Impozite, Financiar, Conabil; 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ,                                             

     DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                                                      SECRETAR GENERAL,    

                                                                                                                          PETRUŢA  TERMENTU 
ADUNATI, 28. 01. 2021 
NR.6 

Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere 

         11       11   11        -          - 
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