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Transparenta veniturilor salariale cf.art.33 alin (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 

situatia la data de 30.09.2019 

A.Salarii de baza cf.art.38 alin (2) lit b) din Legea 153/2017 

I functii de demnitate publica alese    
nr.crt Functia   coef.ierarh. ind.lunara 

1 
Primar oraş (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 

  6.00 
12480 

2 
Viceprimar oraş (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 

  5.00 
10400 

II functionari  publici    
a) functionari publici de conducre    

nr. 
crt. Functia studii coef.ierarh. 

sal. de 
baza 

1 secretar oras S  
4.550 9464 

2 director ex grad II S 
4.100 8528 

3 director ex.grad I S 
3.700 7696 

4 sef serviciu ,arhitect sef la nivel de oras ,grad II S 
3.600 7488 

5 sef serviciu,arhitect sef la nivel de oras , grad I S 
2.600 5408 

6 sef birou grad II S 
2.400 4992 

7 sef birou grad I S 
2.300 4784 

b) 
functionari publici  de executie numiti pe functii publice generale de 
executie       

nr. 
crt. Functia studii coef.ierarh. 

sal. de 
baza 

1 auditor grad profesional superior S 
2.700 5616 

2 auditor grad profesional principal S 
2.600 5408 

3 auditor grad profesional asistent S 
2.000 4160 

4 cons.,cons.jr.,inspector,expert grad profesional superior  S 
2.200 4576 

5 cons.,cons.jr.,inspector,expert grad profesional sprincipal  S 
1.600 3328 

6 cons.,cons.jr.,inspector,expert grad profesional asistent S 
1.500 3120 
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7 cons.,cons.jr.,inspector,expert debutant  S 
1.100 2288 

8 referent de specialitate grad profesional superior SSD 
1.700 3536 

9 referent de sp.grad profesional principal  SSD 
1.400 2912 

10 referent de sp.grad profesional asistent SSD 
1.300 2704 

11 referent de sp. debutant  SSD 
1.100 2288 

12 referent  grad profesional superior M 
1.500 3120 

13 referent .grad profesional principal  M 
1.300 2704 

14 referent grad profesional asistent M 
1.250 2600 

15 referent  debutant  M 
1.100 2288 

c) 
functionari publici  de executie numiti pe functii publice specifice de 
executie       

nr. 
crt. Functia studii coef.ierarh. 

sal. de 
baza 

1 politist local grad profesional  superior  S 
1.550 3224 

2 politist local grad profesional  principal S 
1.450 3016 

3 politist local grad profesional  asistent S 
1.250 2600 

4 politist local grad profesional debutant S 
1.100 2288 

5 politist local grad profesional  superior  M 
1.250 2600 

6 politist local grad profesional  principal M 
1.150 2392 

7 politist local grad profesional  asistent M 
1.100 2288 

8 politist local grad profesional debutant M 
1.050 2184 

III personal contractual      

a) personal contractual angajat in functii de conducere      
nr. 

crt. functia studii coef.ierarh. 
sal. de 
baza 

1 Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment II S 
3.500 7280 

2 Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment I  S 
3.200 6656 
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3 Şef serviciu, şef secţie II S 
2.900 6032 

4 Şef serviciu, şef secţie  I  S 
2.500 5200 

5 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu  II S 
2.150 4472 

6 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu I  S 
2.100 4368 

b) personal contractual angajat in functii de executie       

      

nr. 
crt. functia studii 

coef.ierarh. 
sal. de 

baza 

1 Consilier ,expert,inspector de spec.,   
    

  revizor contabil ,arhitect,referent de sp.,   
    

  inspector casier Gr.IA S 
1.600 3328 

2 Consilier ,expert,inspector de spec.,   
  

 

  revizor contabil ,arhitect,referent de sp.,   
  

 

  inspector casier Gr.I S 
1.400 2912 

3 Consilier ,expert,inspector de spec.,   
  

 

  revizor contabil ,arhitect,referent de sp.,   
  

 

  inspector casier Gr.I I S 
1.200 2496 

4 Consilier ,expert,inspector de spec.,   
  

 

  revizor contabil ,arhitect,referent de sp.,   
  

 

  inspector casier debutant S 
1.100 2288 

5 consilier juridic Gr.IA S 
1.600 3328 

6 consilier juridic Gr.I S 
1.400 2912 

7 consilier juridic Gr.II S 
1.200 2496 

8 consilier juridic debutant S 
1.100 2288 
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9 tehnician economist ,secretar superior,   
  

 

  interpret relatii,interpret profesional,   
  

 

  conductor arhitect,inspector,referent,   
  

 

  subinginer,arhivist IA SSD 
1.400 2912 

10 tehnician economist ,secretar superior,   
  

 

  interpret relatii,interpret profesional,   
  

 

  conductor arhitect,inspector,referent,   
  

 

  subinginer,arhivist I  SSD 
1.250 2600 

11 tehnician economist ,secretar superior,   
  

 

  interpret relatii,interpret profesional,   
  

 

  conductor arhitect,inspector,referent,   
  

 

  subinginer,arhivist II SSD 
1.200 2496 

12 tehnician economist ,secretar superior,   
  

 

  interpret relatii,interpret profesional,   
  

 

  conductor arhitect,inspector,referent,   
  

 

  subinginer,arhivist debutant SSD 
1.100 2288 

13 
Referent, inspector, arhivar, referent casier IA 

M 
1.350 2808 

14 
Referent, inspector, arhivar, referent casier I 

M 
1.250 2600 

15 
Referent, inspector, arhivar, referent casier II 

M 
1.150 2392 

16 
Referent, inspector, arhivar, referent casier deb. 

M 
1.050 2184 

17 
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf  IA 

M 
1.350 2808 

18 
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf I  

M 
1.200 2496 

19 
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf deb. 

M 
1.050 2184 

20 secretar M 
1.500 3120 
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21 secretar debutant M 
1.200 2496 

22 administrator I M 
1.500 3120 

23 administrator II M 
1.200 2496 

24 casier,magaziner M 
1.100 2288 

25 casier,magaziner debutant  M 
1.050 2184 

26 sef formatie paza /pompieri M 
1.500 3120 

 27 portar ,paznic,pompier,guard,bufetier,manipulant M/G 
1.050 2184 

 28 
Bucătar, lenjereasă 

M/G 
1.050 2184 

 29 
Îngrijitor 

M/G 
1.050 2184 

 30 ingrijitor debutant M/G 
1.050 2184 

 31 maistru I M 
1.550 3224 

 32 maistru II M 
1.400 2912 

 33 sofer I M/G 
1.350 2808 

 34 sofer II M/G 
1.150 2392 

 35 muncitor calificat I M/G 
1.500 3120 

 36 muncitor calificat II M/G 
1.350 2808 

 37 muncitor calificat III M/G 
1.250 2600 

 38 muncitor calificat IV M/G 
1.150 2392 

 39 muncitor necalificat I M/G 
1.050 2184 

Salariile de bază de mai sus sunt stabilite  pentru gradația 0. 

Cu excepția funcțiilor de demnitate publică și a funcțiilor de conducere, la salariile stabilite conform  tabelului de 

mai sus se adaugă cotele procentuale corespunzătoare tranșelor de vechime, așa cum sunt prevăzute de art. 10 din 

Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice. 

In conformitate cu prevederile art.40 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017,prin HCL nr. 115 din 

31.07.2017 ,indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul 

maxim de sedinte este de 10 % din indemnizatia primarului,exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin (2) din  

Legea-cadru nr. 153/28.06.2017. 
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B.Salarii de baza cf.art.38 alin (3) lit a) din Legea 153/2017 

nr. 
crt. functia studii 

sal. de 
baza 

1 Bibliotecar Gr.II gradatia 2 S 
2966 

2 Referent Gr.I gradatia 4 S 
3658 

3 Muzeograf Gr.II gradatia 1 S 
3481 

4 Muzeograf Gr.II S 
3238 

5 Restaurator Tr.I gradatia 5 M 
2989 

6 Conservator Tr.I gradatia 5 M 
2989 

7 Garderobier gradatia 1 M 
2234 

8 Ingrijitor gradatia 5 M/G 
2374 

9 Ingrijitor gradatia 4 M/G 
2351 

 

C.Salarii de baza cf.art.38 alin (3) lit b) din Legea 153/2017 

nr. 
crt. functia studii 

sal. de 
baza 

1 Medic dentist gradatia 5 S  
7969 

2 Asistent medical principal gradatia 5 PL 
4856 

3 Asistent medical principal gradatia 4 PL 
4738 

4 Sora medicala principal gradatia 5 M 
4669 
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 In baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, precizam urmatoarele: 

a) salariul de bază,  indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară :                                                                 

- conform tabelelor de mai sus (A,B si C),la care se adauga:                                                                                                                            

- conform art.15 din Legea nr.153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe 

perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, numărul de beneficiari -3; 

- conform art. 16, alin.(1) din Legea nr. 153/2017, personalul 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.                                                                                                                          

- conform art. 16 alin.(2) din Legea nr. 153/2017, indemnizaţiile lunare ale primarilor şi viceprimarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu 

până la 25%                                                

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor 

şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora: 

- conform art. 20, alin.(1) din Legea nr. 153/2017, personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi 

desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru 

munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de 

încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.                                                                                                                                                 

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, 

precum şi baza legală a acordării acestora                                                                                                                     

- in anul 2019 au fost acordate vouchere de vacanta in suma bruta de 1450 lei/persoana/an. 

d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, 

precum şi baza legală a acordării acesteia                                                                                                                     

- conform art. 18, alin (1) din Legea nr. 153/2017, începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă 

obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentand a 12-a parte din  două salarii de bază minime brute pe ţară 

garantate în plată.                                                                                                                                                                               

-indemnizatia de hrana acordata in anul 2019 este de 347 lei brut / luna/persoana 

(e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;         

- conform art.35^1 alin. (1), din Legea Poliţiei Locale nr.155/2010 , politistii locali beneficiaza de norma de hrana 

(nr. 6 si 12B ) in suma de 37 lei /zi / persoana.                                                                                                                                                                          

(f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora  

- conform art.11, alin. 4) din legea nr. 153/2017, nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la 

alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de 

personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli; 

- conform art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153/2017,  suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor 

şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de 

credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare.                                                         

–conform art 25 alin (2) din Legea nr. 153/2017, prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru instituţiile din 

sistemul sanitar şi de asistenţă socială şi cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suma 

sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, 

acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor 

de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor 

şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. 

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


