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Transparenta Veniturilor Salariale 

I. Functii de demnitate publica 

Nivel Salariu baza Coefîcient 
studii stabilit conf. Valoare Valoarea 

Funcţia Art13(1) indemnizatie anuala a 
crt. din Legea hrana voucherelor 

153/2017  

1 Primar S 9425 lei 6,5 ----- 

2 Viceprimar S 7975 lei 5.5 ---- 

11. Funcţii publice de conducere: 

Nr. 
crt. 

Funcţia 

Nivel 
studii 

Salariu 
baza 

Coefîcient 
Valoare 
i 	

. ndeunizatie 
hrana 

Valoarea 
anuala a 
voucherelor 

Spor control 
. nanciar prpreventiv 

1 Secretaral 
unităţii 
adjninislrativ - 

S 
7000 lei 4.8276 

teritoriale  

2 Dîrector general S 6500 lei 4.4828 650 lei, conf 
art.20/Legeat1 53/20 1 7 

3 Arhitect - şef S 5600 leil  3.8618 ----- 
M Şefserviciu S 5000 leiI 3.4486 

5 Şefbirou 
] 	

S 46O0 1ei 3.1722 



111. Funcţii publice generale dc executie: 

Nr. 

crt 

Functiagradu1 
profesional 

Nivel 
de 
studii 

Salariu 
de baza- 
gradatia 0 

Coeficient Valoare 
indemnizatie 
hrana 

Valoarea 
anuala a 
voucherelor 

Spor 
control 
financiar 
preventiv 

1. Auditor  
Grad prof.superior S 3280 lei 2,2621 --- ---- 

2. Consiiier,cons.juridic 
inspector  
Grad prof.superior S 3228 lei 2,2264 ---- 
Grad prof.principal S 2345 lei 1,6158 ---- ---- 
Grad prof.asistent S 2001 Iei 1,3800 ---- ---- 
Grad prof.debutant S 1918 Iei 1,3225 ---- ---- 

3. Referent de specialit.  ---- ---- 
Grad prof.superior SSD 2009 lei 1,3858 ---- ---- 

4 Referent 111  ---- ---- 
Grad prof.superior M 1861 lei 1,2834 ---- ---- 

Fuaictii contractuale de coiiducere: 

Nivel Salariu baza I[ 
.r tii 1 

Valoare Valoarea Spor control 
Funcţia Coefîcient indemnizatie anuala a linanciar 

hrana vouchere1orJ1reventiv 

1 Adniinistrator S 7975 lei 5,5 ---- ------- 

public 

Director S 5200 lei 	

J  3,5862 ---- 
Il Şefbirou 

q i  4200 lei 1 	2,8965 1 
Functii contractuale de executie: 

Nr. Func1iagradu1 Grad Nivel Salariu de Coeflcient Valoare Valoarea 
profesional de baza- inden-inizatie anuala a 

crt studii gradatia O  1-irana voucherelor 
1. Consilier ,Inspector IA S 3212 lei 2,2152 

specialitate  
2. Consilier ,Iaspector I S 2278 lei 1,5709 ---- 

specialitate  
3. Consilier, inspector 11 S 2142 lei 1,4772 

specialitate 
4. Inspecior, IA SSD 2408 lei 1,6606 ---- 

specialitate  
Consi1ierjuridic - IA S 2759 lei 1,9024 ---- - 



_i Referent 	 1A M 1861 lei 12834 ---- 
5. Referent 111 M 1861 lei 12834 ---- 
6. Sefformatie  M 1821 lei 1,2558 ---- 
7. Muncitor calif. I  M/G 1726 lei 1,1903 
8. Sofer  M/G 1726 lei 1,1903 ---- 
9. 1  Ingrijitor  M/G 1726 lei 1,1903 ---- 

Pentru anul 2017 salariul de biza ininim garantat in plata este de 1450 lei conforni HG. Nr. 1 /20 1 7 
pentru stabîlirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in ptata, iar coeficientul prevazut pentru 
functia de viceprimar pentru oraş/municipiu (cu 20.001 până  la 50.000 Iocuitori) este 5.5, rezultand 
indemnizatia lunara in cuantuin de 7975 lei.Pentru toate celelalte functii s ălariile de baza (si coeficientii 
aferenti) sunt stabilite/stabiliti sub nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar, respectiv sub 
nivelul coeficientului aferent functiei de vicepnmar. 

Salariile de bază  sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui 
grad!treaptă  profesională  îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tran şelor de vechime în muncă, cu 
excepţia funcţiilor de demnitate publică  şi funcţiilor de conducere pentru care grada ţia aferenta transei 
de vechime in munca este inclusa Ia nivel maxim in SalanUI de baza/ indemniza ţia lunară  (art. nr . 10 
alin(2),, art.19 alin(2) din Legea nr.153/2017. Salariile de baz ă  mai sus prezentate sunt pentru grada ţia O. 
Salariile de bază  pentru gradaţiile 1 - 5 se determină  prin majorarea salariilor de bază  pentru gradaţia 0, 
potrivit prevedenlor art. 10 din Legea nr.153/2017. 

Valoarea anuala a indemnizaliei de hrana se va acorda confortn prevederilor din art 18 din Legea 
nr. 153/2017, legea salarizarii personalului platit din fonduri publice: 

,,Art. 18. - (1) Incepând cu 1 decembne 2018, ordonatorii de credite acord ă  obligatoriu, lunar, 
indemnizaţii de hrană  la nivelul anual a clouă  salarii de bază  niinime brute pe ţară  garantate în plat ă, cu 
excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 
Justiţiei - Admiiiistraţia Naţională  a Penitenciarelor, Serviciului Rotnân de Informa ţii, Serviciului de 
Informaţii Exteme, Serviciului de Protecţie şi Pază  şi Serviciului de Telecoinunicaţii Speciale, precum 
şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază  de drepturi de hrană  în temeiul 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind dreplurile de hran ă, în tiinp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică  şi siguranţă  naţională, iepublicată, cu inodificările şi 
completările ulterioare.. 
(2) Indemnizaţiile de hrană  prevăzute la alin. (l) se acordă  proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna 
anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1). 
(3) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiaz ă  de drepturi de hrană  potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu inodificările şi completările ulterioare, şi nu este 
angajat!încadrat în institu ţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 
26/1 994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în adru1 poli ţiei locale, 
beneficiază  exclusiv de indemnizaţia de hrană  prevăzută  la alin. (1). 
(4) Ind<tnnizaţia de hrană  nu se acordă  persoanelor care ocupă  funcţii de demnitate public ă, alese şi 
nuinite. 


