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Transparenţa Veniturilor Salariale  

 

conform Legii - cadru nr. 153/2017, art. 33, alin. 1  

Situaţia la 30 Septembrie 2021  

 
Salarii de bază stabilite în conformitate cu prevederile art. 11 al Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 
Funcţii de demnitate publică 

 
Funcţia  Indemnizație lunară (lei) 

Primar 11440 

Viceprimar  9360 

Consilier local Indemnizația maximă lunară de care beneficiază 

consilierii locali pentru participarea la numărul 

maxim de ședințe este de 10% din indemnizația 

lunară a Primarului 

 

Funcţii publice 

 

Funcţia  Studii Salariul de bază (lei) 

Secretar general al unităţii 

administrativ teritoriale 

S 9339 

Şef serviciu S 9318 

Arhitect şef S 9318 

Şef birou S 7696 

Inspector/consilier achiziții publice, 

gradul profesional superior, gradaţia 5 

S 7381 

Inspector/consilier achizitii publice, 

gradul profesional superior, gradaţia 4 

S 7201 

Inspector/consilier achizitii publice, 

gradul profesional superior, gradaţia 3 

S 7026 

 

Inspector, gradul profesional 

principal, gradaţia 5 

S 6863 

 

Inspector, gradul profesional 

principal, gradaţia 4 

S 6696 

 

Inspector, gradul profesional S 6533 
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principal, gradaţia 3  

Inspector, gradul profesional 

principal, gradaţia 2 

S 6222 

Inspector/consilier achizitii publice, 

gradul profesional asistent, gradaţia 3 

S 5695 

Inspector/consilier achizitii publice, 

gradul profesional asistent, gradaţia 2 

S 5423 

Inspector/consilier achizitii publice, 

gradul profesional asistent, gradaţia 1 

S 5165 

 

Inspector debutant, gradaţia 5 S 5594 

Consilier juridic, gradul profesional 

principal, gradaţia 5 

S 6863 

Consilier juridic, gradul profesional 

asistent, gradaţia 2 

S 5423 

Poliţist local, gradul profesional 

superior, gradaţia 5 

S 7381 

Poliţist local, gradul profesional 

superior, gradaţia 5 

M 5568 

Poliţist local, gradul profesional 

superior, gradaţia 4 

M 5433 

Referent, gradul profesional superior, 

gradaţia 5 

M 5568 

Referent de specialitate, gradul 

profesional superior ,  gradaţia 5 

SSD 6216 

 

Referent de specialitate, gradul 

profesional principal,  gradaţia 4 

SSD 5812 

Personal contractual 

Funcţia  Studii Salariul de bază (lei) 

Director S 6240 

Consilier IA, gradaţia 4 S 8591 

Sef formatie muncitori  II M 5512 

Referent I, gradaţia 3 M 4437 

Bibliotecar IA, gradaţia 5 M 5180 

Administrator I, gradaţia 5 M 5180 

Guard, gradaţia 4 M/G 4548 

Paznic, gradaţia 5 M,G 4662 

Ingrijitor, gradaţia 5 M,G 4662 

Sofer I, gradaţia 5 ( timp parţial 4 ore) M,G 2396 

Sofer I, gradaţia 5 M,G 4791 

Muncitor necalificat I, gradaţia 5 M,G 4532 

Muncitor necalificat I, gradaţia 3 M,G 4314 

  

Notă:  

 Salariații, cu excepția persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și 

numite, beneficiază de indemnizație de hrană, reprezentând a 12-a parte din două salarii 

de bază minime brute pe ţară garantate în plată, la nivelul anului 2019, conform art.18 din 

Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
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 Personalul din cadrul Biroului Poliţia Locală beneficiază de normă de hrană conform  art. 

35^1 din Legea Poliției locale nr. 155/2010 republicată și Ordinul nr. 776/2015. 

 Membrii comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și 

persoanele care asigură secretariatul acestora au dreptul la o indemnizație de 10 % din 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform prevederilor art.42 din HG 

nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare cu prevederile art. 618 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 cu modificările și 

completările ulterioare privind Codul administrativ. 

 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de 

exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10 % conform 

art.15 din Legea - cadru nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 Conform art.16 alin.1 și 2 din Legea - cadru nr.153/2017, personalul din instituţiile şi/sau 

autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor 

de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte 

în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat 

activităţilor pentru fiecare proiect. 

     (2)  Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi 

primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează 

proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%. 

 

Limitarea veniturilor 

Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

funcției de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de 

venituri și cheltuieli, conform art.11 alin (4) din Legea – cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Potrivit art.25 alin. (1) din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, 

premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe 

total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depășii 30% din suma salariilor 

de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului 

profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a 

indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz. 

 

 


