
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL

  H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  aparatului

de specialitate al primarului comunei Aluniş  pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. 387 din 21.01.2020;
- Raportul de specialitate întocmit de  secretarul  comunei Aluniş  nr. 474 din 23.01.2020 ;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Prevederile art.11 şi art. 38, alin.(3), litera e) Legii  nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;
-           Prevederile art.I, pct. 13  din Ordonanţa de Urgenţă nr.1/2020 privind unele masuri fiscal-
bugetare si pentru  modificarea si completarea unor acte normative;
- Prevederile Hotărârii  Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată,
         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), litera a) şi alin.(14)  din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.-  Aprobă salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş pentru anul 2020, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se desemnează primarul comunei Aluniş cu aplicarea prezentei hotărâri.
Art.3.- Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:

§ Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
§ Primarului comunei Aluniş;
§ Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului;
§ Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe site-ul

oficial al comunei.

Adoptată astăzi, 31 ianuarie 2020, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ

             Gheorghe Drăghici

        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                   Secretar general,

                     Marilena Constantinoiu
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ANEXA
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
Nr. 5/ 31.01.2020

SALARIILE DE BAZĂ  PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL
CONTRACTUAL DIN CADRUL  APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI COMUNEI ALUNIŞ  PENTRU ANUL 2020

Nr.crt. Funcţia Tip funcţie Gradul
Profesional

Nivelul
studiilor

Salariul de bază

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
*
1. Secretar al unităţii

administrative-
teritoriale

Conducere II S 7.280

2. Şef birou Conducere II S 6.618
FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE
**
3. Inspector Execuţie Superior S 3.800
4. Inspector Execuţie Principal S 3.477
5. Inspector Execuţie Asistent S 3.477
6. Referent Execuţie Superior M 3.040
7. Referent Execuţie Principal M 3.040
PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUŢIE
**
8. Referent Execuţie IA M 2.470
9. Referent Execuţie I M 2.531
10. Administrator Execuţie I M 2.490
11. Îngrijitor Execuţie I M,G 2.230
12. Şofer Execuţie I M,G 3.211
13. Muncitor calificat Execuţie I M,G 2.490
 *Salariile de bază pentru funcţiile publice de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivelul maxim.
**Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea
salariilor de bază pentru gradaţia 0, în condiţiile legii.

Notă:
1.Salariul de bază corespunzătoare funcţiei cu normă întreagă diferenţiată pe grad/gradaţie se
majorează cu suma de 400 lei brut lunar pentru personalul angajat  care prin atribuţiile din Fişa
postului desfăşoară activitatea de urmărire, analiză şi comparare a bazelor de date privind mijloacele
de transport .
2.Salariul de bază corespunzător funcţiei cu normă întreagă diferenţiat pe grad/gradaţie se majorează
cu suma de 390 lei brut lunar pentru personalul angajat care prin  atribuţiile din Fişa postului
desfăşoară activitate de IT;
3. Salariul de bază corespunzător funcţiei cu normă întreagă diferenţiat pe grad/gradaţie se majorează
cu suma de 2.585 lei brut lunar pentru  personalul angajat care prin  Fişa postului desfăşoară
activitatea  de  stare civilă şi implementare strategie anticorupţie;



4. Salariul de bază corespunzător funcţiei cu normă întreagă diferenţiat pe grad/gradaţie se majorează
cu suma de 1.000 lei brut lunar pentru personalul angajat care prin  Fişa postului desfăşoară
activitatea de implementare sistem de control intern managerial;
5. Salariul de bază   corespunzător funcţiei cu normă întreagă diferenţiat pe grad/gradaţie se
majorează cu suma de 150 lei brut lunar pentru personalul angajat care prin   Fişa postului desfăşoară
activităţi privind protecţia mediului.

Adoptată astăzi, 31 ianuarie 2020, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ
             Gheorghe Drăghici

        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                   Secretar general,

                     Marilena Constantinoiu


