
 

Lista funcţiilor şi a salariilor de baza brute ale personalului plătit din fonduri publice din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria şi din cadrul serviciilor publice fără 

personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al oraşului Simeria, stabilite prin H.C.L. 

nr.2/2019 conform Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice , cu modificările şi completările ulterioare  şi Hotărârea nr.8/2020  privind stabilirea 

salarizǎrii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul autorităţilor 

administraţiei publice locale ale oraşului Simeria începând cu anul 2021,  la data de 

 31 martie 2021 

I. FUNCŢII PUBLICE 

a)  Funcţii publice de conducere 

Nr. 

crt. 

Funcţia Nivel 

studii 

Salariu de baza (lei) 

H.C.L. nr.2/2019 

1 Secretar general al  unităţii administrativ-teritoriale oraş 

categoria II 

S 9000 

2 Director executiv,  gradul  II S 9000 

3 Arhitect -şef  la nivel de oraş categoria II S 7260 

4 Şef serviciu SGCP,  gradul II S 7260 

5 Şef serviciu Poliţia Locală, gradul II S 7010 

6 Şef serviciu SVSU,  gradul II S 6636 

7 Şef birou BDLMP, gradul II S 6386 

 

 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  gradaţia 2 S 5072 

2 Consilier, grad profesional superior  gradaţia 5 S 5468 

3 Inspector, grad profesional superior  gradaţia 5 S 5468 

4 Inspector,  grad profesional superior  gradaţia 4 S 5334 

5 Consilier, grad profesional superior  gradaţia 3 S 5203 

6 Consilier  juridic,  grad profesional principal gradaţia 3 S 4390 

7 Consilier grad profesional principal gradaţia 2 S 4181 

8 Consilier grad profesional asistent gradaţia 3 S 3701 

9 Consilier grad profesional asistent gradaţia 2 S 3524 

10 Inspector, grad profesional asistent  gradaţia 5 S 3887 

11 Inspector, grad profesional asistent  gradaţia 0 S 3121 

12 Referent de specialitate; superior, gradaţia 5 SSD 4795 

16 Referent; superior gradaţia 5 M 4407 

17 Referent; superior gradaţia 4 M 4299 

  



c) Funcţii publice specifice de execuţie şi funcţii contractuale din cadrul Serviciului Poliţia Locală                      

Nr. 

crt. 

Funcţia Nivel 

studii 

Salariu de baza (lei) 

H.C.L. nr.2/2019 

1 Poliţist local grad profesional superior gradaţia 5 S 5468 

2 Poliţist local grad profesional  superior gradaţia 5 SSD 4795 

3 Poliţist local grad profesional superior gradaţia 5 M 4407 

4 Poliţist local grad profesional superior gradaţia 4 M 4299 

5 Paznic gradaţia 5 M 3239 

 

II FUNCŢII CONTRACTUALE 

a)  Funcţii contractuale  de conducere 

Nr. 

crt. 

Funcţia Nivel 

studii 

Salariu de baza (lei) 

H.C.L. nr.2/2019 

1 Administrator public oraş Simeria S 9007 

 

b)Funcţii contractuale de execuţie 

Nr. 

Crt 

Funcţia Nivel 

studii 

Salariu de baza 

(lei)H.C.L. nr.2/2019 

1 Consilier, Inspector de specialitate gradul I A gradaţia 5 S 5108 

2 Consilier, Inspector de specialitate gradul I A gradaţia 4 S 4983 

3 Consilier, Inspector de specialitate gradul I A gradaţia 3 S 4861 

4 Consilier, Inspector de specialitate gradul I A gradaţia 2 S 4629 

5 Referent,  tr.IA, gradaţia 5 M 4301 

6 Şofer   I, gradaţia 1                        M 3010 

7 Îngrijitor, gradaţia 4   M/G 2592 

8 Conducător autospecială, gradaţia 5 M/G 3489 

9 Conducător autospecială, gradaţia 4 M/G 3403 

10 Conducător autospecială, gradaţia 3 M/G 3320 

               În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care 

exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază de 

10% pe perioada de exercitare a acestei activităţi. 

III. Indemnizaţii pentru functii de demnitate publica si alesi locali 

Nr. 

crt. 

Funcţia Indemnizatia lunara (lei)  

1 

 

Primar oraş categoria II 12480 

2 

 

Viceprimar oraş categoria II 10400 

                În conformitate cu prevederile art.16 , alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017, privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare 

coroborat cu art.6  din H.G. nr.325/2018, pe perioada de implementare a proiectelor finanţate din 

fonduri europene nerambursabile, indemnizaţiile lunare ale primarului şi viceprimarului se 

majorează cu până la 25% în funcţie de numărul de proiecte aflate în implementare. 



3 Consilier local  În conformitate cu prevederile art.40 din Legea-cadru 

nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii 

locali pentru prticiparea la numărul maxim de şedinţe este 

de 10% din indemnizaţia lunară a Primarului  

 

IV. Sporuri 

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

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru salariaţii 

care prestează munca  în timpul nopţii se acordă un spor de 25% din salariul de bază. 

 

V. Alte drepturi în bani 

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi al art.4 din H.G. 

nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a 

posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare 

salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, 

personalul nominalizat în echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile 

beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50% pe perioada de implementare. 

 

VI. Indemnizaţia de hrană 

În conformitate cu prevederile art.18 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi art.36 alin.(1) 

din OUG nr.114/2018, salariaţii , cu excepţia persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, 

alese sau numite precum şi personalul Poliţiei locale, beneficiază de indemnizaţia de hrană 

reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. 

 

 

 

PRIMAR,         SECRETAR GENERAL, 

    BEDEA IULIUS GELU     TODOR NICOLAE-ADRIAN 

                                                     

  

 

 

 

 

 

                             Întocmit,  

                                                                                           Consilier C.R.U.O.S. Ciobanu Loredana 


