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Transparenta Veniturilor Salariale 
30.03.2019 

L Functii de demnitate publîca 

Nivel Salariu de Coeficient 
studii baza stabilit conf. Valoare Valoarea 

Nr. 
Funcţia Art13(1) din indemnizatie anuala a 

Legea hrana voucherelor 
15312017 

1 Priinar S 1 	13520 lei 6,5 

2 Viceprimar 1 	S 11440 lei 5.5 ---- 

IL Funcii pubJice de conducere: 

Nivel Salariu de 
r. . studn [aza 

Valoare . 	. Valoarea Spor con(rol 

ert 
Funcţia Coeiicient indemnizatie anuala a inanciar 

hrana voucherelor preventiv 100/, 

1 Secretar al Unităţii S 
adininistrativ - 10 400 lei 5.0000 347 leilluna -- 
teritoriale 

j1TDirector general S 10 400 lei 5.0000 	j1347 lei/luna Il  
3 Arhitect - şef S 10 400 lei 5.0000 	11347 ieiiiunJJ  

F41 Şefserviciu S 7173 lei 3.4486 	113471 ei/luna 1 	
----- -- 	 ] 

51 Şefbirou j1 S 6598 lei 3.1722 	11347 lei/Iuna ----- 	 j[ 
-- 
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111. Funcţii publice generale de executie: 

Nr. 

crt 

Functia,gradul 
profesional 

Nivel 
de 
studu 

Salariu 
de baza- 
gradatia 0 

Coeficient Valoare 
indeninizatie 
hrana 

Valoarea 
anuala a 
voucherelor 

Spor control 
financiar 
preventive 
100/0J 

1. Auditor  
Grad prof.superior S 4706 lei 2,2621 347 lei/luna 

2. Consilier,cons.juridic 
inspector  

3 Grad prof.superior S 4230 lei 2,2264 347 leiiluna 
4 Grad prof.principal S 3362 lei 1,6158 347 leilluna  
5 Grad prof.asistent S 2870 lei 1,3800 347 leiiluna  
6 Grad prof.debutant S 2751 lei 1,3225 347 leiiluna 
7 Referent de specialit.  347 leiiluna 
8 Grad prof.superior SSD 3863 lei 1,8572 347 Iei/luna  
9 Referent 111 _____  347 lei/luna  
10 Grad prof.superior M_ 3050 lei 1,4663 347 leiIluna  

Functii contractuale de conducere: 

Nr. - 
Funcţia 

Nivel 
studu 

Salariu baza 

JCoeficient 
Valoare 
indeinnizatie 

Valoarea 
anuala a 

Spor conlrol 
inanciar 

hrana voucherelor preventiv 

1 Adininislrator S 11440 lei 5:,5 347 lei/luna  - 
public 

[ 

1 2jDirector S 8320 lei 4.0000 	
j 
347 lei/luna 11 _________ 

3 Şefbirou S 6240 lei 3.0000 11347 leiiiuna 
ţţ  

--- 

	il 
_ 

 

Functii contractuale de executie: 

Nr. Functia,gradul Grad Nivel Salariu de Coeficient Valoare Valoarea 
profesioaal de baza- indemnizatie anuata a 

crt  studii gradatia 0  hrana voucherelor 
.l. Consilier ,Inspector. IA S 4608-lei 2,2152 347 leiJluna 

specialitate  
2. Consilier ,Inspector I S 3263 lei 1,5709 347 leiiluna 

specialitate 
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3. Consilier, inspector 
specialitate 

II S 3072 lei 1,4772 347 lei/luna 

4. Inspector, 
specialitate 

IA SSD 34541ei 1,6606 347 lei/luna ---- 

Consilierjuridic IA S 4605 lei 2.2139 347 lei/luna ---- 
4 Referent IA M 3101lei 1,4915 347 lei/luna ---- 
5. Referent IIi M 2670 lei 1,2834 347 lei/luna ---- 
6. Sef fozinatie M 2612 lei 1,2558 -- -347 leilluna _—° 
7. Muncitor calif. I MIG 2476 lei 1,1903 3471eiJluna ---- 
8. Sofer MIG 2814 lei 1,3521 347 lei/luna ---- 
9. Ingrijitor M/G 2476 lei 1,1903 347 lei/luna ---- 

Pentru anul 2019 salariul de baza minim garantat in plata este de 2080 lei conform HG.nr.937/2018 pentri 
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata , iar coeficientul prevazut pentru fun.ctia de 
viceprimar pentru ora şlmunicipiu (cu 20.001 până  la 50.000 locuitori) este 5.5, rezultand indemnizatia lunara in 
cuantum de i 1.440 lei. Pentru toate celelalte functu salariile de baza. (si coeficientii aferenti) sunt 
stabilite/stabiliti sub nivelul indemniza.tiei lunare a functiei de viceprimar, respectiv sub nivelul coeficientului 
aferent functiei de viceprimar_ 

Salariile de bază  sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui 
grad/treaptă  profesională  îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în munc ă, cu excep}ia 
funcţiilor de demnitate publică  şi funcţiilor de conducere pentru care grada ţia aferenta transei de vechime in 
munca este inclusa la nivel maxim in salariul 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 0. Salariile de bază  pentru 
gradaţiile 1- 5 se determină  prin majorarea salariilor de baz ă  pentcu gradaţia 0, potrivit prevederilor ark 10 
din Legea nr.15312017. 

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

„Ărt. 18_ -(1) Incepând cu 1 decembrie 2018, ordonatoru de credite acord ă  obligatoriu, lunar, 
indemnizajii de hrană  la nivelul anual a două  salaru de bază  minime brute pe ţară  garantate în plată, cu 
excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Muusterului Afacerilor Interne, Ministerului 
Justiţiei - Adminishuţia Naţională  a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informa ţii, Serviciului de 
Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază  şi Serviciului de Telecomunicapi Speciale, precum şi a 
personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiaz ă  de drepturi de lirană  în temeiul Ordonanlei 
Guvernului nr_ 26/1994 privind drepturile de hran ă, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 
apărare naţională, ordine publică  şi siguranţă  naţională, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(2) Indemnizaţiile de hrană  prevăzute la alin. (1) 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 brană  potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu este 
angajat/încadrat în institu ţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa. Guvernului nr. 
26I1994, republîcată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cadrul poli ţiei locale, 
beneficiază  exclusiv de indemnizaţia de hrană  prevăzută  la alin_ (1)_ 
(4) Indemniza.ţ:ia de hrană  nu se acordă  persoanelor care ocupă  funcţii de demnitate public ă, alese şi 
numite. 


