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PROCES-VERBAL 
incheiat azi, 30.03.2020 cu ocazia afisarii la sediul institutiei a veniturilor brute ale 

personalului platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Simeria si din cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului 

Local al orasului Simeria 
 
 

 
In conformitate cu prevederile art. 33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice s-a procedat la afisarea la sediul institutiei si pe pagina de 
internet a a veniturilor personalului platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului orasului Simeria si din cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica din 
subordinea Consiliului Local al orasului Simeria. 

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal, afisat azi, 30.03.2020. 

 

 

Consilier, 
Balazs Mirela-Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista functiilor si a salariilor de baza brute ale personalului platit din fonduri publice din cadrul  
aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria si din cadrul serviciilor publice fara 

personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al orasului Simeria, stabilite prin H.C.L. 
nr.2/2019 conform Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice , cu modificarile si completarile ulterioare  si Hotararea nr.8/2020  privind stabilirea 

salarizǎrii pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul autoritatilor 
administratiei publice locale ale orasului Simeria incepand cu anul 2020,  la data de 

 30 martie 2020 

 

I. FUNCTII PUBLICE 
a)  Funcţii publice de conducere 

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel 
studii 

Salariu de baza (lei) 
H.C.L. nr.2/2019 

1 Secretar al  unităţii administrativ-teritoriale oras categoria II S 9000 

2 Director executiv  gradul  II S 9000 
3 Arhitect -şef  la nivel de oras categoria II S 7260 
4 Şef serviciu SSDLP gradul II S 7260 
5 Şef serviciu SGCP,  gradul II S 7260 
6 Sef serviciu Politia Locala, gradul II S 7010 
7 Sef serviciu SVSU,  gradul II S 6626 

 
 b) Funcţii publice generale de execuţie                       

Nr. 
crt. 

Funcţia Niv. studii Salariu de baza(lei)  
H.C.L. nr.2/2019 

1 Auditor, grad profesional superior  gradatia 5 S 5597 
2 Auditor, grad profesional superior  gradatia 4 S 5460 
3 Consilier, grad profesional superior  gradatia 5 S 5468 
4 Inspector, grad profesional superior  gradatia 5 S 5468 
5 Consilier, grad profesional superior  gradatia 4 S 5334 
6 Inspector,  grad profesional superior  gradatia 4 S 5334 
7 Inspector,  grad profesional superior  gradatia 3 S 5203 
8 Consilier, grad profesional superior   gradatia 2 S 4955 
9 Consilier, grad profesional  principal   gradatia 5 S 4614 
10 Inspector, grad profesional  principal   gradatia 4 S 4502 
11 Consilier  juridic,  grad profesional principal gradatia 2 S 4181 
12 Consilier grad profesional asistent gradatia 3 S 3701 
13 Consilier grad profesional asistent gradatia 2 S 3524 
14 Inspector, grad profesional asistent  gradatia 0 S 3121 
15 Inspector, grad profesional debutant  gradatia 5 S 3294 
16 Referent de specialitate; superior, gradatia 5 SSD 4795 



17 Referent; superior gradatia 5 M 4407 
18 Referent; superior gradatia 4 M 4299 
19 Referent; superior gradatia 3 M 4194 

  
c) Funcţii publice specifice de execuţie si functii contractuale din cadrul Serviciului Politia locala                      

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel 
studii 

Salariu de baza (lei) 
H.C.L. nr.2/2019 

1 Politist local grad profesional superior gradatia 5 S 5468 
2 Politist local grad profesional superior gradatia 4 S 5334 
3 Politist local grad profesional  superior gradatia 5 SSD 4795 
4 Politist local grad profesional superior gradatia 5 M 4407 
5 Politist local grad profesional superior gradatia 4 M 4299 
6 Paznic gradatia 5 M 3239 

II FUNCTII CONTRACTUALE 
a)Functii contractuale de executie 

Nr. 
Crt 

Funcţia Nivel 
studii 

Salariu de baza 
(lei)H.C.L. nr.2/2019 

1 Consilier, gradul I A gradatia 5 S 5108 
2 Consilier, Inspector de specialitate, gradul I A gradatia 2 S 4629 
3 Inspector de specialitate, gradul I gradatia 5 S 4069 
4 Referent,  tr.IA, gradatia 5 M 4301 
5 Şofer   I, gradatia 0                          M 2800 
6 Ingrijitor, gradatia 4   M/G 2528 
7 Conducator autospeciala, gradatia 5 M/G 3489 
8 Conducator autospeciala, gradatia 4 M/G 3403 
9 Conducator autospeciala, gradatia 2 M/G 3161 

In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care 
exercita activitatea de control financiar preventiv beneficiaza de o majorare a salariului de baza 
de 10% pe perioada de exercitare a acestei activitati. 
III. Indemnizatii pentru functii de demnitate publica si alesi locali 
Nr. 
crt. 

Funcţia Indemnizatia lunara (lei)  

1 
 

Primar oras categoria II 12480 

2 
 

Viceprimar oras categoria II 10400 

In conformitate cu prevederile art.16 , alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu 
art.6  din H.G. nr.325/2018, pe perioada de implementare a proiectelor finantate din fonduri 
europene nerambursabile, indemnizatiile lunare ale primarului si viceprimarului se majoreaza cu 
pana 25% in functie de numarul de proiecte aflate in implementare. 
3 Consilier local In conformitate cu prevederile art.40 din Legea-cadru 

nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din 



fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza 
consilierii locali pentru prticiparea la numarul maxim de 
sedinte este de 10% din indemnizatia lunara a Primarului  

 

IV. Sporuri 
 In conformitate cu prevederile art.20 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru salariatii 
care presteaza munca  in timpul noptii se acorda un spor de 25% din salariul de baza. 

 
V. Alte drepturi in bani 

In conformitate cu prevederile art.16 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si al art.4 din 
H.G. nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea conditiilor de 
infiintare a posturilor in afara organigramei şi a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul 
de majorare salariala pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene 
nerambursabile, personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene 
nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 50% pe perioada de 
implementare. 
 
VI. Voucherele de vacanta 
 In conformitate cu prevederile art.36 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si art.36 alin.(1) 
din OUG nr.114/2018,  personalul din cadrul institutiilor si autoritatilor publice, beneficiaza 
anual de voucherele de vacanta, in cuantum brut de 1.450 lei 
  
VII. Indemnizatia de hrana 

In conformitate cu prevederile art.18 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si art.36 alin.(1) 
din OUG nr.114/2018, salariatii , cu exceptia persoanelor care ocupa functii de demnitate 
publica, alese sau numite precum si personalul Politiei locale, beneficiaza de indemnizatia de 
hrana reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata. 

 
 

 
PRIMAR,       SECRETAR, 

    RISTEIU EMIL-IOAN     TODOR NICOLAE-ADRIAN 
                                                     
  
 

 
                                    Intocmit,  

       Consilier, Balazs Mirela-Liliana 



 
 

 


