
 
 
 

Lista funcțiilor și a salariilor de bază brute ale personalului plătit din fonduri publice din cadrul  
Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică din subordinea Consiliului 

Local al orașului Simeria, stabilite prin H.C.L. nr. 3/2019 și H.C.L. nr. 8/2020  
conform Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,  

cu modificările și completările ulterioare 
la 30 septembrie 2020 

 
I. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚII PUBLICE 
a)  Funcţii publice de conducere 

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel 
studii 

Salariu de baza (lei)  
H.C.L. nr. 3/2019 și 
H.C.L. nr. 8/2020 

1 Director executiv gr. II S 7613 

2 Șef serviciu gr. II S 6825 
 
 b) Funcţii publice de execuţie                       

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel 
studii 

Salariu de baza (lei)  
H.C.L. nr. 3/2019 și 
H.C.L. nr. 8/2020 

1 Consilier, consilier juridic, inspector, expert  
grad profesional superior, gradația 5 

S 5466 

2 Consilier, consilier juridic, inspector, expert  
grad profesional superior, gradația 4  

S 5332 

3 Consilier, consilier juridic, inspector, expert  
grad profesional superior, gradația 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

S 5202 

4 Consilier, consilier juridic, inspector, expert  
grad profesional principal, gradația 5 

S 4611 

5 Consilier, consilier juridic, inspector, expert  
grad profesional principal, gradația 3 

S 4389 

  
II FUNCȚII CONTRACTUALE 
a)Funcții contractuale de executie 

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel 
studii 

Salariu de baza (lei)  
H.C.L. nr. 3/2019 și 
H.C.L. nr. 8/2020  

1 Consilier, inspector de specialitate, referent de specialitate, 
expert – grad IA, gradația 4 

S 4982 

2 Consilier, inspector de specialitate, referent de specialitate, 
expert – grad I, gradația 2 

S 3687 

3 Asistent social, treapta de competență principal, gradația 2 S 4566 



 
 
 

Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav: 
Nr

  
Funcția Nivel studii Gradația Salariul de baza(lei) 

1 Asistent personal M/G 5 2707 
4 2640 
3 2575 
2 2452 
1 2335 
0 2232 

Notă: - salariile de bază au fost stabilite conform Legii- Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările precum și a prevederilor art. 
45 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. 

Compartiment Cabinet Medical Școlar 
Nr. 

 
Funcția Nivel studii Gradația Salariul de baza 

1 Medic S 5 7813 

2 Asistent medical principal PL 5 4859 
3 Asistent medical  PL 5 4796 

3 4564 
 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea   
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care 
exercită activitatea de control financiar preventiv, beneficiază de o majorare a salariului de baza de 
10% pe perioada de exercitare a acestei activități. 
    
 
III. Voucherele de vacanță 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) din OUG nr.114/2018, a OUG nr. 8/2009 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014 cu modificările și completările 
ulterioare, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice, beneficiază anual de vouchere 
de vacanță, în cuantum brut de 1.450 lei. 
 
 
IV. Indemnizația de hrană 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 36 alin.(1) 
din OUG nr. 114/2018, salariatii beneficiază de indemnizația de hrană reprezentând a 12-a parte din 
două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. 

 



 
 
 

 
 
 
 

V. Limitarea veniturilor salariale 
Limitarea veniturilor Nivelul veniturilor salariale se stabileşte 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. 11 alin. (4) din Legea - cadru nr. 153 / 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice .  

Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, 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, a soldelor de funcţie/salariilor 
de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de 
comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. 

 
 

Director executiv, 
PINTEA ADRIAN IACOB 

 
                                                                                                         Întocmit, 
                                                                                                                              Consilier,  
                                                                                                                     MODOL CLAUDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


