
 
 
 
ROMANIA                                                           Anexa nr.1 la normele metodologice 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA PUCHENII MARI 
NR.3130/28.02.2023 
 
 

Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
 

Numele autoritatii su institutiei publice – COMUNA PUCHENII MARI 
     Astazi 28.02.2023, data afisarii, comuna Puchenii Mari, anunta deschiderea 
procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului 
urmatorului act normativ: 

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari. 

Paragraf descriptiv: 
Având in vedere  prevederile Hotărârii Consiliului local Puchenii Mari privind 

aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Puchenii Mari; 

- prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice; 

- dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Instituției Prefectului - Judetul Prahova nr. 4812 din 28.03.2022 
înregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari sub nr. 956 din 04.01.2023 privind numarul 
maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unității administrativ-teritoriale; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (3) lit. c), art. 370 alin. (2), art. 391, art. 405, art. 407, art. 
408, art.409, art. 414, art. 518, art. 539-542, art. 544-547 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 şi completările ulterioare; 
Documentatia aferenta proiectului de act normative  include(dupa caz): 
- Referat de aprobare  al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
- raport  de specialitate al compartimentului ; 
- avizul secretarului comunei; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari 
- textul complet al proiectului actului repectiv.  
Documentatia poate fi  consultata: 

- pe pagina de internet a institutiei www.primaria@pucheniimari.ro; 



- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova; 
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere  depusa la 

registratura institutiei. 
 

2. Proiect de hotarare  privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din 
cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii 
Mari și pentru  unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul 
Comunei Puchenii Mari 

Paragraf descriptiv: 
Având în vedere procesul verbal incheiat azi 21.02.2023 inregistrat sub nr.2790; 

- prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/200 - Codul muncii, republicată cu modificările și  
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgentă nr.168/08.12.2022 privind unele măsuri  
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/08.12.2022 pentru stabilirea  
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari ; 
privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari; 

- dispozițiile art.84 alin.(3) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și alin. (14)  
din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Cosul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Documentatia aferenta proiectului de act normative  include(dupa caz): 
- Referat de aprobare  al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
- raport  de specialitate al compartimentului ; 
- avizul secretarului comunei; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari 
- textul complet al proiectului actului repectiv.  
Documentatia poate fi  consultata: 

- pe pagina de internet a institutiei www.primaria@pucheniimari.ro; 
- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova; 
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere  depusa la 

registratura institutiei. 
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