
TRANSPARENŢA VENITURILOR SALARIALE

Lista funcțiilor din administrația publică locală Sălard din categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 din Legea nr.153/2017  

30 septembrie 2019

Nr.
crt.

Funcția

Indemnizația  de
încadrare  /
indemnizația
lunară/
salar de bază
-LEI-

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

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

Valoarea  lunară  a
indemnizaţiei  de  hrană
care  urmează  să  fie
acordată  pentru  o
perioadă  lucrată  de   o
lună,  precum  şi  baza
legală  a  acordării
acesteia

Orice  alte
drepturi  în
bani  şi/sau  în
natură,  dacă
este  cazul,
precum şi baza
legală a
acordării
acestora

Orice
informaţii
cu privire la
posibile
limitări  ale
venitului
salarial,
precum  şi
baza  legală
a acestora

1
.

Primar comună  II 9360 Salar de bază x25%
Legea  nr.153/2017
art.16,alin.2

- - - -

2
.

Viceprimar comună  II 7280 Salar de bază x25%
Legea  nr.153/2017
art.16,alin.2

- - - -

FUNCȚII
PUBLICE

1
.

Secretar  al  unității
administrativ-teritoriale
Grad II

7259
Legea nr.153/2017 
art.16

1450 lei,
Legea nr.153/2017, art.26 
alin.4

347 lei 
Legea nr. 153 / 2017, 
art.18

- -

2
.

Consilier,  consilier  juridic,
expert,  inspector;
grad superior

5824
și gradația cuvenită

Legea nr.153/2017 
art.16
 Salar de bază x10%
Legea nr.153/2017 
art.15                           

  1450 lei,
Legea nr.153/2017, art.26 
alin.4

347 lei 
Legea nr. 153/2017, art.18 - -

3
.

Consilier,  consilier  juridic,
expert,  inspector;
grad profesional asistent

5408
și gradația cuvenită

-
1450 lei,
Legea nr.153/2017, art.26 
alin.4

347 lei 
Legea nr. 153/2017, art.18 - -



4
.

Referent,  grad  profesional
principal 3744

și gradația cuvenită
-

1450 lei,
Legea nr.153/2017, art.26 
alin.4

347 lei 
Legea nr. 153/2017, art.18 - -

FUNCȚII CONTRACTUALE

1

Consilier, expert, inspector
de  specialitate,  revizor
contabil, arhitect, referent
de  specialitate,  inspector
casier;           grad IA

5408
și gradația cuvenită

-
1450 lei,
Legea  nr.153/2017,  art.26
alin.4

347 lei 
Legea nr. 153/2017, art.18 - -

2

Consilier, expert, inspector
de  specialitate,  revizor
contabil, arhitect, referent
de  specialitate,  inspector
casier;           grad I

5200
și gradația cuvenită

-
1450 lei,
Legea  nr.153/2017,  art.26
alin.4

347 lei 
Legea nr. 153/2017, art.18 - -

3

Consilier, expert, inspector
de  specialitate,  revizor
contabil, arhitect, referent
de  specialitate,  inspector
casier;           grad II

4160
și gradația cuvenită

-
1450 lei,
Legea  nr.153/2017,  art.26
alin.4

347 lei 
Legea nr.153/2017, art.18 - -

4
Referent,  inspector,
arhivar,  referent  casier;
grad II

3640
și gradația cuvenită

-
1450 lei,
Legea  nr.153/2017,  art.26
alin.4

347 lei 
Legea nr. 153/2017, art.18 - -

5
Referent,  inspector,
arhivar,  referent  casier;
grad debutant

3536
și gradația cuvenită

-
1450 lei,
Legea  nr.153/2017,  art.26
alin.4

347 lei 
Legea nr.153/2017, art.18 - -

6
Casier,  magazioner
debutant

3536
și gradația cuvenită

-
1450 lei,
Legea  nr.153/2017,  art.26
alin.4

347 lei 
Legea nr.153/2017, art.18 - -

7
Portar,  paznic,  pompier,
guard, bufetier, manipulant
bunuri, curier

2454
și gradația cuvenită

-
1450 lei,
Legea  nr.153/2017,  art.26
alin.4

347 lei 
Legea nr.153/2017, art.18 - -

8 Sofer I
3307
și gradația cuvenită

-
1450 lei,
Legea  nr.153/2017,  art.26
alin.4

347 lei
Legea nr.153/2017,art.18

- -



9
Muncitor calificat I 3307

și gradația cuvenită
-

1450 lei,
Legea  nr.153/2017,  art.26
alin.4

347 lei 
Legea nr.153/2017, art.18 - -

10 Consilieri locali 936 - - - - -


