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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind plafonarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, sporurilor, indemnizațiilor 
pentru funcțiile de demnitate publică și cele asimilate acestora la nivelul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Provița de Sus, în anul 2021  
   

Având în vedere prevederile: 
-  HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 cu privire la modul de stabilire a salariilor de bază , 
-  Legea- cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- O.U.G.nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea  unor acte normative şi prorogarea unor termene 
Analizând : 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT,  

      - Avizele  celor trei comisii: - Buget, Finanțe, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Ecologie;    
                                                 -  Administrație Publică Locală, Juridic, Relații cu Cetățenii; 
                                                 -  Învățamânt, Sănatate, Cultură, Protecție Socială, Tineret și Sport;                                   
          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. a) și alin. (14), art. 139 alin. (1),alin. (3) lit a), 

art. 140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a) și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 
Art.1 În anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de 
demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora , cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară, cuantumul sporurilor, 
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar/solda lunară de care beneficiază personalul 
plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 
2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii. 
Art.2(1) În situația deblocării nivelului drepturilor de care beneficiază personalul plătit din 
fonduri publice, prevăzute la art.1, se vor recalcula de îndată toate drepturile privind 
indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică și cele asimilate acestora, pentru funcțiile 
publice și contractuale la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Provița de Sus , 
toate sporurile și indemnizațiile  .  
(2) Stabilirea drepturilor bănești cuvenite în situația prevăzută la alineatul (1) se va face prin 
dispoziție a Primarului, cuantumul drepturilor bănești cuvenite stabilindu-se prin înmulțirea 
coeficienților de ierarhizare, prevăzuți în  HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 cu privire la 
modul de stabilire a salariilor de bază , cu salariul brut pe țară garantat în plată, în vigoare la 
momentul respectiv . 
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Art.4 În situația emiterii dispozițiilor de către Primar în ceea ce privește modificările legale ale 
cuantumului salariilor de bază lunare, ocuparea/vacantarea posturilor în condițiile legii, 
dezvoltarea carierei sau orice alte prevederi legale se vor aplica conform legilor în vigoare . 
Art.5 Prezenta hotărâre se pune în aplicare de Compartimentul Taxe și Impozite Financiar 
Contabil din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus și se va comunica persoanelor şi 
autorităţilor publice interesate de Secretarul General al comunei Provița de Sus. 

 
    Președinte de ședință,                                                                   Contrasemnez pentru legalitate, 
   Voiculescu  Ion-Florin                                                                          Secretar General al UAT 
                                                                                                                       jr. Goagă Gabriel     
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         11 11 11 - - 


